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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 22 ЮНИ 2022 Г.

за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги

(Продължава от брой 49)
Приложение № 17 
към чл. 11, ал. 4

Стандарти и критерии за качество на интегрираната здравно-социална услуга
Резидентна грижа за деца с агресивно и проблемно (високорисково1) поведение, 

включително младежи до 20 г.2 
А. Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга Резидентна грижа за деца с агресивно 

и проблемно поведение (РГДАПП) е длъжен да осигури следните стандарти за организация и упра-
вление на социалната услуга:

Стандарт 1: Управление
Системата за управление на интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП се прилага ефективно 

и цялостно, като насърчава култура на качеството, следваща най-добрите интереси на потребителите. 
Услугата гарантира, че целите на интегрираната здравно-социална услуга, индивидуалните потреб-
ности на потребителите и постигнатите резултати за тях се реализират по възможно най-ефективен 
начин, като се ангажира с развиване и прилагане на добри практики.

Критерий 1.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга прилага система за управле-
ние на качеството, която включва управление на служителите и ресурсите. Системата за управление 
на качеството е в съответствие с актуалните медицински стандарти. 

Индикатор Източник на информация

1)  Разписана система за управление на качест-
вото, в т.ч. на служителите и ресурсите.

–  Доставчикът представя доказателства за наличие на 
система за управление

–  Писмени политики и процедури, правила, правилници

2)  Интервюираните служители дават пример 
от своята практика по прилагане на система 
за управление.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта със служителите

3)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват 
постигнатите резултати.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие на 
качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената информация
–  Годишен отчет с обобщена информация (към 31 март 

за АКСУ)

4)  Всички служители са запознати със съ-
държанието на обобщената информация 
за постигнатите резултати и вземат под 
внимание всички обстоятелства от значение 
за подобряване на ежедневната им работа.

–  Интервюта със служители

Критерий 1.2: Управлението на интегрираната здравно-социална услуга е ясно структурирано, 
като управляващото услугата лице е назначено за осъществяване на ръководство и е работодател на 
служителите, предоставящи услугата.

Индикатор Източник на информация
5)  Дейността на услугата се управлява от назначен 

от доставчика ръководител. 
–  Договор за назначаване (възлагане) на лицето, 

управляващо интегрираната здравно-социал-
ната услуга 

–  При приложимост, валидно пълномощно на 
ръководителя на услугата

6)  Определени са отговорностите, нивата на вземане 
на решения (подчиненост) и задълженията на 
служителите.

–  Длъжностни характеристики на служителите 
(вкл. органиграма)

1 Високорисковото поведение се разбира като всяко извършено или пропуснато действие от детето/
младежа, което поставя в опасност живота и здравето му, и всяко поведение, което носи риск за здравето 
и интегритета/безопасността на околните.

2 До завършване на средно образование.
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Критерий 1.3: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга прилага методи за работа, 
съобразени с протоколите за работа и добрата медицинска практика, както и други проучени добри 
практики за работа с деца.

Индикатор Източник на информация
7)  Установяване на методи за работа в услугата, съобразени 

с проучени добри практики и подходи за работа с деца.
–  Интервю с ръководителя на услугата
–  Създадени вътрешни документи/про-

цедури
–  Информация, подписана от ръководителя 

на услугата  

8)  При възможност, ръководителят на услугата посочва поне 
една добра практика/иновация, приложена в услугата. 

9)  Утвърдена политика и процедура за осигуряване на мерки 
за сигурност и безопасност на настанените деца, които 
целят да предотвратят негативни последици от високо-
рисково поведение.

10)  Утвърдена процедура за овладяване на спешни и кризисни 
състояния на децата с цел подобряване на състоянието 
на детето и осигуряване на неговата безопасност и тази 
на околните.

Стандарт 2: Организация на дейностите
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП организира ежедневието на потребителите, дей-

ностите с тях и работата на служителите според предварително изготвени правила за организация и 
ритъм на живота на децата.

Критерий 2.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга е организирал живота на 
потребителите в зависимост от възрастта им и индивидуалните им потребности. Груповият живот е 
организиран така, че да се използва като ресурс за развитие.

Индикатор Източник на информация
11)  Всяко дете има индивидуален режим, съобразен 

с възрастта и здравословното му състояние. 
–  Дневен режим
–  Наблюдение 
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Индивидуален график на потребителите
 

12)  При възможност, най-малко една дейност на 
потребителите седмично е в среда извън услугата 
за резидентна грижа.

13)  За всяко дете е осигурена терапевтична подкрепа 
от специалист(и) извън услугата за резидентна 
грижа.

14)  За детето е осигурена консултативна подкрепа.
15)  Интервюираните служители дават пример от 

своята практика по прилагане на система за 
управление – в частта относно организацията 
на дейностите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта със служители 

Критерий 2.2: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява на децата среда 
на живот, близка до семейната, в която се зачита правото им на лично пространство и уединение в 
условията на сигурност и зачитане на достойнството им.

Индикатор Източник на информация
16)  Всички деца разполагат с лични вещи, облекло 

и обувки, които съхраняват в определен за тях 
гардероб/шкаф, до който имат осигурена въз-
можност за непрекъснат и лесен достъп.

–  Наблюдение
–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, разходо-оправдателни доку-

менти (за купувани артикули)17)  За всяко дете са осигурени условия за уединение 
(за къпане, обличане, личен тоалет, конфиден-
циален разговор, медицински грижи и др.) при 
гарантиране на защита от посегателство над 
потребителите.

Критерий 2.3: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява единен подход 
в работата с потребителите.

Индикатор Източник на информация

18)  Всички служители имат споделено разбиране 
за индивидуалните нужди на всеки потребител, 
поставените цели в индивидуалния план и ме-
тодите за постигането им.

–  Индивидуални планове на потребителите
–  Протоколи от вътрешноекипни срещи по случаи
–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  Вътрешните правила за работа и организация 

на дейността19)  В услугата има подходящи форми на съвместно 
обсъждане между служители и потребители в 
зависимост от възрастта и степента им на раз-
биране, на живота в групата (например общи 
събрания, специално време за среща на потре-
бител с представител на ръководството и др.).
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Критерий 2.4: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга въвежда ритуали за изпъл-
нение на ежедневните дейности като хранене, събуждане, лягане, които се установяват с участие на 
децата в услугата и са общоприети от групата.

Индикатор Източник на информация

20)  Служителите представят на потребителите ри-
туалите за събуждане, за хранене, за подготовка 
за лягане и др. 

–  Дневен режим
–  Интервюта със служители

21)  При възможност, потребителите споделят за ин-
дивидуализиран режим за събуждане, за хранене, 
за подготовка за лягане и др.

–  При приложимост, интервюта с потребители

22)  При възможност, всеки потребител разказва най-
малко за една съвместна дейност със служителите.

23)  Децата познават правилата на живот в услугата.
Критерий 2.5: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга организира 24-часова грижа 

и подкрепа на потребителите.

Индикатор Източник на информация

24)  Във всеки момент на денонощието са осигурени 
достатъчно на брой и по състав служители.

–  Одобрен месечен график
–  Наблюдение
–  Рапортна книга
–  Интервюта със служители25)  Предаването и приемането на смените се орга-

низират чрез срещи на съответните служители 
за обмен на информация. 

26)  Информацията относно възникнал здравословен 
проблем се отразява писмено.

Стандарт 3: Място на предоставяне
Мястото за предоставяне на интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП способства за за-

доволяване на потребностите на настанените в услугата деца и насърчава тяхната самостоятелност. 
Критерий 3.1: Общността разполага с работещи и достъпни услуги – образователни, здравни, 

терапевтични, както и за организация на свободното време и други. Мястото на интегрираната 
здравно-социална услуга е комуникативно. Услугата има административен адрес на предоставяне.

Индикатор Източник на информация

27)  Интервюираните служители потвърждават, че среда-
та, в която се намира и функционира интегрираната 
здравно-социална услуга, е подходяща по отношение 
на прилежащата инфраструктура. 

–  Интервюта със служители
–  Наблюдение и описание на средата

28)  В населеното място има следната здравна инфраструк-
тура: 

–  амбулатории за специализирана медицинска помощ по 
психиатрия при възможност с наличие на лекар с при-
зната специалност детска психиатрия;

–  центрове за психично здраве, лечебни заведения за 
специализирана психиатрична извънболнична помощ;

–  лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ 
или специализирани психиатрични отделения към мно-
гопрофилните болници.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервю с ръководителя на услугата

29)  В населеното място се предоставят социални услуги за:
 а) информиране и консултиране – специализирана соци-
ална услуга;
б) застъпничество и посредничество;
в) терапия и рехабилитация;
г) обучение за придобиване на умения – специализирана 
социална услуга.

30)  РГДАПП е разположена самостоятелно – не е разполо-
жена в една сграда с друга услуга за резидентна грижа 
и/или разполага със собствен вход и изход.

–  Наблюдение и описание на средата

31)  РГДАПП не се предоставя в лечебно заведение. 

32)  За достъпа до РГДАПП няма прегради и пречки като 
бариери, забрана за спиране.
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Индикатор Източник на информация

33)  Установяване на административен адрес на услугата. –  Решение на общинския съвет, а в случаите, 
когато социалната услуга е делегирана 
от държавата дейност, и Заповед на из-
пълнителния директор на Агенцията за 
социално подпомагане

–  Регистър на АКСУ
Критерий 3.2: Специализираната среда (материалната база) на интегрираната здравно-социална 

услуга разполага с прилежаща територия, която се обособява като част от услугата и има лесен дос-
тъп до външните прилежащи пространства. 

Индикатор Източник на информация

34)  Специализираната среда на интегрираната 
здравно-социална услуга разполага с прилежащо 
дворно пространство за организиране на занима-
ния на открито и/или отдих на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  

35)  Дворното пространство е добре поддържано.

36)  При възможност, интервюираните потребители 
потвърждават, че дворното пространство е дос-
тъпно за тях.

–  При приложимост, интервюта с потребители

Стандарт 4: Специализирана среда
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП създава и поддържа специализирана среда с 

подходящи и устойчиви условия за живот и подкрепа на потребителите.
Критерий 4.1: Помещенията за нощувка, дневни занимания, хранене и приготвяне/разпределяне на 

храна са достатъчно на брой, достъпни, обзаведени съобразено с функционалното им предназначение 
и потребностите на потребителите.

Индикатор Източник на информация

37)  Всички потребители нощуват в индивидуална стая 
с минимум 8 м2 полезна площ. 

–  Наблюдение и описание на помещенията 
–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители
–  Регистър на потребителите38)  Спалните помещения са обзаведени съобразно 

възрастта, пола, здравословното състояние и ин-
дивидуалните нужди на настанените потребители.

39)  В спалните помещения е осигурена възможност за 
пускане на осветлението от леглото за страничното 
и общото осветление на стаите.

–  Наблюдение и описание на помещенията

40)  Поне едно помещение за дневни занимания с 
потребителите, в което могат да се съберат поне 
половината потребители (по 5 м2 на потребител).

41)  Всяко помещение за дневни занимания е обзаведено 
съобразно възрастта, здравословното състояние и 
индивидуалните нужди на настанените потребители. 

42)  „Мека стая“ с площ от не по-малко от 10 м2 (с та-
пицирани стени и под с минимум 5 см облицовка, 
без оборудване и контакти) и оборудвана само с 
различни по форма меки модули.

43)  Помещение за прегледи, консултации и манипулации 
със стандартна мебелировка и оборудване.

44)  Мебелите и съоръженията в услугата са обезопа-
сени (заоблени ръбове, обезопасени електрически 
контакти; протектори за ъглите, протектори на 
канали и електрически контакти и др.).

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители
–  Регистър на потребителите

45)  Всички прозорци и врати са обезопасени с меха-
низми за заключване и предпазни прегради, като 
прозорците са от нечупливо стъкло (както и огле-
далата) или са облепени с противоударно фолио.

46)  Поне едно кухненско помещение за приготвяне на 
храна с пространство за съхранение на хранителни 
продукти, оборудвано с необходимите уреди.

47)  Поне едно помещение за хранене (трапезария), в което 
могат да се съберат поне половината потребители.
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Индикатор Източник на информация

48)  Обособено място или помещение за пране и сушене 
на дрехи.

49)  Поне едно помещение за индивидуална работа с 
потребителите.

50)  Поне едно помещение за служителите.

51)  Условия за съхранение на лична документация на 
потребителите и архив (напр. метален шкаф, който 
се заключва).

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Правила за достъп до помещенията и доку-

ментацията 

52)  Налично е необходимо оборудване при съблюдаване 
на професионалните норми и изисквания – домофон, 
телефонен пост, интернет връзка, видеонаблюдение 
(в общи помещения, коридори, входове), сигнална 
инсталация (по възможност, във всички помещения, 
където пребивават постоянно деца).

Критерий 4.2: Санитарно-хигиенните помещения (бани, тоалетни) в интегрираната здравно-соци-
ална услуга са достатъчно на брой и са съобразени с възрастта, здравословното състояние и инди-
видуалните нужди на настанените потребители.

Индикатор Източник на информация

53)  Всички потребители ползват баня и тоалетна в 
близост до спалните им помещения.

–  Наблюдение и описание на помещенията

54)  При приложимост/необходимост, санитарните 
възли разполагат с вана, подвижни душове, 
снабдени с терморегулатори на водата, парапети, 
които позволяват самостоятелност и сигурност 
за потребителите. 

55)  Служителите ползват санитарен възел, различен 
от тези на настанените потребители. 

56)  Всички санитарни съоръжения (в т.ч. кранове и 
душове за студена и топла вода и др.) са работещи.

Критерий 4.3: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга спазва санитарно-хигиенните 
изисквания по отношение осветление, отопление и вентилация на всички помещения. 

Индикатор Източник на информация

57)  Всички помещения се отопляват, като се поддържа 
постоянна температура от 21°С (отоплението през 
различните годишни сезони се регулира съобразно 
температурата на атмосферния въздух с цел осигурява-
не на оптимални температурни условия и недопускане 
на прегряване или преохлаждане на децата).

–  Наблюдение и описание на помещенията 
(термометър в услугата)

–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, интервюта с потребители 

58)  Помещенията са проветрени и нямат специфичен мирис. –  Наблюдение и описание на помещенията

59)  Няма наличие на влага и мухъл в помещенията.

60)  Общите помещения и помещенията за живеене (вкл. и 
тези за нощуване) имат естествен източник на светлина.

Критерий 4.4: Специализираната среда, в която се предоставя интегрираната здравно-социална 
услуга, е в състояние да посрещне потребители със специални потребности при придвижване. 

Индикатор Източник на информация

61)  Помещенията позволяват лесен достъп на деца с 
физически и/или сензорни увреждания и лесен 
преход от едно помещение в друго. 

–  Наблюдение и описание на средата

62)  Разположението на мебелите и съоръженията в 
услугата позволява лесно придвижване на деца 
с физически и/или сензорни увреждания, като 
мебелите и съоръженията са обезопасени.

63)  Функционираща рампа или други подходящи 
приспособления (напр. асансьор, подемник) на 
подходящо и леснодостъпно входно място към 
РГДАПП.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Документи за въвеждане в експлоатация на 

съответното съоръжение

64)  Санитарните помещения са приспособени за 
ползване от потребители с инвалидна количка.
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Индикатор Източник на информация

65)  Вратите позволяват ползване от потребители със 
затруднения при придвижване – нямат прагове, 
отварят се навън, по възможност с автоматич-
на фотоклетка, или бравите са на достъпна за 
потребителите височина. 

66)  Широчината на всички коридори и врати по 
пътя на движение позволяват безпрепятствено 
преминаване на инвалидна количка или бол-
нично легло. 

67)  За улесняване на придвижването по коридорите 
и там, където е необходимо, има ръкохватки и 
парапети.

Стандарт 5: Безопасност и сигурност
Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП осигурява сигурна и безопасна 

среда за потребителите и служителите според действащите нормативни изисквания, като регулярно 
съгласува действията си с препоръките на компетентните органи.

Критерий 5.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява аварийна и по-
жарна безопасност за потребителите и служителите.

Индикатор Източник на информация

68)  Разработен План за защита при бедствия и аварии. –  План за защита при бедствия и аварии

69)  Интервюираните служители са запознати със 
своите задължения по План за защита при бед-
ствия и аварии. 

–  Интервюта със служители 
–  План за защита при бедствия и аварии 
–  Протоколи от проведени учебни евакуационни 

мероприятия
–  Предписания на Служба „Пожарна безопасност 

и защита на населението“
–  Пожарно досие/Процедура за реакция при пожар 

70)  Има обозначен авариен изход, работещо еваку-
ационно осветление.

–  Протоколи/предписания от Служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“

–  Наблюдение

71)  Евакуационен план – поставен на видно място 
и в едър план.

–  Наблюдение

Критерий 5.2: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга прилага процедура за съхра-
нение и използване на потенциално вредни вещества и процедура за съхранение на опасни отпадъци. 

Индикатор Източник на информация

72)  Налична писмена процедура за съхранение и 
използване на потенциално вредни вещества. 

–  Процедура за съхранение и използване на по-
тенциално вредни вещества 

–  Процедура за съхранение и предаване на опасни 
отпадъци

–  Договор за транспортиране и унищожаване на 
опасни отпадъци.

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

73)  Налична писмена процедура за съхранение и 
предаване на опасни отпадъци.

74)  Писмени указания за начина и дозировката на 
използване на препаратите за дезинфекция на 
ръцете на служителите, потребителите и на 
повърхностите.

75)  Перилните, миещите средства и други потенци-
ално вредни вещества са ясно обозначени и се 
съхраняват разделно от храните, в специални 
за това места, които са недостъпни за децата.

Критерий 5.3: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга прилага Програма за пре-
венция и план за действие при възникване на епидемична ситуация. Доставчикът осигурява лични 
предпазни средства за служителите и потребителите на услугата.

Индикатор Източник на информация

76)  Разработена Програма за превенция и план за 
действие при възникване на епидемична ситуация.

–  Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация

77)  Всички служители са запознати с разписаната 
Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация, както и 
със своите задължения по Програмата.

–  Документ, удостоверяващ, че на служителите 
е предоставена Програмата

–  Интервюта със служители
–  Документ, удостоверяващ провеждане на перио-

дичен инструктаж на служителите
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Индикатор Източник на информация

78)  Всички потребители и служители имат лични 
предпазни средства – маски, ръкавици и др., 
включително еднократни престилки, облекло 
и обувки за служителите, които се използват 
само в услугата.

–  Наблюдение на средата
–  Интервюта със служители

Критерий 5.4: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга гарантира закрилата на 
потребителите при настъпване на инцидент/смърт, застрашаващ живота и здравето на потребител.

Индикатор Източник на информация

79)  Утвърдена Процедура за уведомяване и действие 
при инцидент/смърт.

–  Процедура за уведомяване и действие при ин-
цидент/смърт на потребител

–  Интервюта със служители
–  Протокол/и за предприети действия и резулта-

тите от тях 
80)  Всички служители са запознати със своите за-

дължения съгласно Процедурата.

81)  Проведен инструктаж/обучение на служителите 
за оказване на първа медицинска помощ поне 
веднъж през последните 12 месеца. 

–  Протокол от проведен инструктаж/обучение

82)  При възможност всички деца и родители са 
информирани по подходящ начин за реда на 
информиране при случай на инцидент/смърт 
на потребител.

–  При приложимост, интервюта с потребители

Стандарт 6: Поверителност и сигурност на информацията
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП гарантира в максимална степен защита на по-

верителността, сигурността на личните данни и информацията за потребителите.
Критерий 6.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга разработва и прилага по-

литики и процедури за сигурността и поверителността на личните данни за децата.

Индикатор Източник на информация

83)  Всички служители са запознати с политиката 
и процедурите за защита на личните данни в 
услугата и са наясно с отговорностите си за под-
държане на поверителността на информацията 
за децата и семействата.

–  Писмена политика и процедури относно за-
щитата на личните данни и информацията за 
потребителите и семействата

–  Интервюта със служители 

84)  Желаещите да ползват социалната услуга (роди-
телите/законните представители) са подписали 
Декларация за съгласие за предоставяне и обра-
ботване на лични данни за целите на изготвянето 
на ИОП и ИПГ/ИПП.

–  Подписани Декларации 

Критерий 6.2: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга архивира досиетата на потре-
бителите и ги съхранява съгласно изискванията на Вътрешни правила за архивиране на информацията. 

Индикатор Източник на информация

85)  Всички документи се архивират по Правила за 
архивиране на информацията.

–  Вътрешни правила за архивиране с номенкла-
турни единици, одобрени от Държавен архив 

–  Заповед, определяща състава на експертна ко-
мисия от служители на услугата за архивиране 
съобразно вътрешните правила

86)  Процедурата за защита на личните данни на 
потребителите съдържа условията, времето и 
реда за унищожаване на личните данни.

–  Процедура за защита на личните данни на 
потребителите

Стандарт 7: Работа с общността
Работата с общността и системната комуникация на интегрираната здравно-социална услуга 

РГДАПП с партньори, други доставчици, държавни и общински служби, бизнес, медии, читалища, 
спортни клубове и други допринасят за социалното включване на потребителите в обществото. 
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Критерий 7.1: Доставчикът предоставя интегрираната здравно-социална услуга чрез взаимодействие 
с други доставчици на социални, образователни, здравни, културни и други услуги и спортни дейности.

Индикатор Източник на информация

87)  Услугите за всички деца се реализират координи-
рано с други доставчици на социални, здравни и 
образователни услуги, организации и институции.

–  Протоколи от проведени срещи за координация 
на ИПГ/ИПП и дейностите

–  Преглед на Вътрешните правила за работа и 
организация на дейността

–  Досиета на потребителите
–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  Интервюта със служители

88)  Доставчикът съдейства на всички потребители 
за достъп до други форми на подкрепа съобразно 
индивидуалните им възможности, потребности 
и желания.

89)  Доставчикът съдейства на всички потребители 
за осигуряване на улеснен достъп до услуги за 
застъпничество и правна защита.

Критерий 7.2: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга има разработена и налична 
актуална информация за изпълняваните дейности за целите на външна и вътрешна комуникация.

Индикатор Източник на информация

90)  Информационните материали, предназначени 
за общността, са актуални и съдържат само 
обобщена информация за услугата. 

–  Информационни материали, налични в услугата
–  При необходимост, материали, подходящи за 

лица с ограничения в зрението, слуха или говора 
и за лица с интелектуални затруднения91)  Информационните материали за потребителите 

са в подходящ вид съобразен с възрастта и сте-
пента на развитието им.

92)  Служители и потребители могат да посочат 
примери за информационна работа с общността 
и други заинтересовани страни.

–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители

93)  Актуална информация за услугата се предоставя 
минимум веднъж годишно на ДСП и РЗИ.

–  Изходяща поща

Стандарт 8: Финансов ресурс*
Добро финансово управление на интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП. 
(*) Неприложим, когато услугата изцяло се финансира и управлява от частен доставчик.
Критерий 8.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга планира и разходва финан-

совите средства за предоставянето є законосъобразно, ефективно, отчетно и отговорно.

Индикатор Източник на информация

94)  Годишният размер на средствата за финансиране 
на услугата е приет от общинския съвет като 
част от бюджета на общината за всички соци-
ални и интегрирани здравно-социални услуги, 
делегирани от държавата дейности.

–  Решение на общинския съвет

95)  Годишен план и отчет към определен период 
на средствата за финансиране на услугата по 
параграфи съгласно Единната бюджетна класи-
фикация за съответната година.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Отчет на направените разходи към определен 

период
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

96)  Размерът на работните заплати на служителите 
съответства на Наредбата за стандартите за за-
плащане на труда на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги, 
които се финансират от държавния бюджет, а при 
възможност – и на Колективния трудов договор 
за отрасъл „Здравеопазване“.

–  Поименно щатно разписание
–  Ведомости за работни заплати

97)  Месечните средства за джобни разходи за ученици 
са планирани в бюджетната бланка.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Вътрешен документ, удостоверяващ изплаща-

нията
Б. Доставчикът на Интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с агре-

сивно и проблемно поведение (РГДАПП) е длъжен да осигури следните стандарти за квалификация 
и професионално развитие на служителите, които осъществяват дейността по предоставянето на 
услугата:

Стандарт 9: Структура и квалификация на служителите
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП осигурява възможно най-високо качество на 

човешките ресурси, необходими за ефективно предоставяне на услугата, съобразно нейната специфика.
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Критерий 9.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява достатъчно на 
брой и с необходимата професионална подготовка служители съобразно изискванията, определящи 
длъжностите и броя на служителите в социалните услуги.

Индикатор Източник на информация

98)  За всички позиции има разработени и одобрени длъжност-
ни характеристики с включено задължение за съдействие 
по чл. 7 от ЗЗДет. 

–  Актуални длъжностни характеристики, 
подписани от работодателя и служи-
телите

99)  Наетите на трудов договор служители познават длъж-
ностните си характеристики.

–  Актуални длъжностни характеристики, 
подписани от работодателя и служи-
телите

–  Интервюта със служители

100)  В изискванията за заемане на длъжностите са заложени 
специални умения, като: 

–  умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение 
в ситуация на криза, емоционален конфликт, умения за 
адекватно поведение при работа с деца с увреждания и/
или с агресивно/автоагресивно поведение и други; 

–  разбиране на различията и особеностите на деца с увреж-
дания и познаване на особеностите в психичното развитие 
на деца от различни възрастови групи;

–  умения за работа в екип – в самата услуга и при междуин-
ституционално сътрудничество и взаимодействие; 

–  умения за работа и комуникация с родители, близки и 
роднини;

–  умения за разпознаване на симптоми/белези на насилие 
и проявите му при деца.

–  Длъжностни характеристики
–  Обяви за набиране на служители

101)  Всички наети лица съответстват по квалификация на 
изискванията, заложени в длъжностните им характе-
ристики. 

–  Трудови досиета на всички служители 

102)  Интервюираните служители са запознати с нормативна-
та уредба в сферата на социалните и здравните услуги 
и закрилата на детето, както и с Етичния кодекс на 
работещите с деца, Етичния кодекс на служителите, 
осъществяващи дейности по предоставяне на социални 
услуги, и Кодекса на професионалната етика на медицин-
ските сестри, акушерките и асоциираните медицински 
специалисти.

–  Интервюта със служителите

103)  Щатното разписание е запълнено на минимум 75%. –  Длъжностно щатно разписание: 
  основни специалисти: социален ра-

ботник/психолог/социален/специален 
педагог; медицински специалисти; 

  при необходимост, препоръчителни 
специалисти: ерготерапевт;

  служители, пряко ангажирани с 
обслужването на потребителите: де-
тегледач/здравен асистент;

  при необходимост, подпомагащи слу-
жители: готвач; хигиенист; шофьор/
поддръжка

–  Поименно щатно разписание

104)  Доставчикът е осигурил следните категории служители 
в услугата:

а) специалисти – основни специалисти, необходими за функ-
ционирането на услугата, и препоръчителни специалисти;
б) служители, пряко ангажирани с обслужването на потре-
бителите, и служители, подпомагащи функционирането на 
услугата.

105)  Минималният брой по основните категории служители 
е съобразен с броя на потребителите в РГДАПП*

(*) Минимален брой на децата, ползващи социалната услуга – 6, 
и максимален брой деца, ползващи социалната услуга – 8.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Коефициент за определяне числеността 

на служителите (3)

106)  Всички служители са с редовни лични здравни книжки. –  Лична здравна книжка – заверена за 
всяка календарна година

107)  Всички служители са годни и правоспособни за работа 
с деца в услугата.

–  Медицински документи за всеки служи-
тел – при постъпване на работа

–  Свидетелство за съдимост за всеки 
служител – при постъпване на работа

–  Съответен на длъжността документ за 
образователен ценз

108)  Интервюираните служители потвърждават, че организа-
цията на сменния режим на работа за осигуряването на 
24-часова грижа за потребителите е според договорните 
им отношения.

–  Интервюта със служители
–  Трудови договори на всички служители
–  Преглед на документи 
–  Работни графици за последните 4 месеца
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Индикатор Източник на информация

109)  Установяване текучество на кадри за последните 12 
месеца – по позиции и брой.

– Поименно длъжностно щатно разпи-
сание
–  Договори за назначаване и прекратяване 

110)  Брой сключени договори/споразумения за наемане на 
допълнителни служители/специалисти – фактическо 
състояние по позиции и брой.

–  Договори за назначаване и прекратяване 
–  Счетоводна документация

111)  Всички служители са с подписани трудови договори/
договори за извършване на определена работа/за пре-
доставяне на определена услуга.

–  Трудови досиета

112)  Оценката на служителите се извършва веднъж годишно 
и отразява целите и мерките за професионалното им 
развитие в интегрираната здравно-социална услуга.

–  Формуляр за оценка
–  Процедура за оценка

113)  Резултатите от оценката на всеки служител се обсъждат 
лично.

–  Подписан от ръководителя и служителя 
Формуляр за оценка

Критерий 9.2: Процедурата на доставчика на интегрираната здравно-социална услуга за подбор 
на служителите описва процесите и необходимите документи за подбор, наемане и сключване на 
договори със служителите (и доброволците). При приложимост, доставчикът привлича в дейността 
на услугата стажанти.

Индикатор Източник на информация

114)  Процедурата за подбор се спазва при назнача-
ване на всеки служител.

–  Процедура за подбор на служителите 
–  Интервюта със служители
–  Преглед на трудови досиета – позиции, обяви за 

работа, протоколи от интервюта с кандидатства-
щи за работа, длъжностни характеристики и др.

115)  Обявите за свободни работни места съответ-
стват на длъжностната характеристика за всяка 
позиция.

116)  При приложимост, подборът на доброволци е 
в съответствие с писмена процедура за подбор 
на доброволци.

–  При приложимост, процедура за набиране на 
доброволци

117)  При приложимост, функциите, задълженията 
и ограниченията са разписани за всяка добро-
волческа позиция.

–  При приложимост, договор с всеки доброволец

118)  При приложимост, сътрудничество с учебни 
заведения за провеждане на учебни стажове.

–  Сключени споразумения с учебни заведения
–  Графици за стаж
–  Всички стажанти са запознати с функциите, 

задълженията и ограниченията за всяка позиция
Стандарт 10: Развитие на служителите
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП прилага ефективна система за управление на 

човешките ресурси с подходящи мерки за професионална подкрепа и личностно развитие на служи-
телите при условия за учене през целия живот.

Критерий 10.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява условия за 
професионално развитие на служителите.

Индикатор Източник на информация

119)  Служителите имат достъп до програми 
за квалификация и обучителни курсове, 
съответстващи на разписаните им задъл-
жения и отговорности в длъжностните им 
характеристики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение на 
служителите

120)  При необходимост, доставчикът осъщест-
вява партньорства с различни обучителни 
организации или обучители.

–  Сключени договори за квалификационни курсове
–  Автобиографии на обучители
–  Процедура/и за удостоверяване на придобитите ком-

петентности

121)  Служителите в услугата участват в науч-
но-практически курсове, обмяна на опит 
и/или добри практики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение на 
служителите

–  Индивидуална оценка на всеки служител 
–  Протоколи от проведени вътрешни колегиуми по 

предварително разработен план в началото на всяка 
календарна година



СТР.  12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 50

Индикатор Източник на информация

122)  Налична програма за въвеждащо и над-
граждащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение на 
служителите за настоящата календарна година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за всеки 
служител

–  Индивидуални планове за професионално развитие 
на всеки служител

Критерий 10.2: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява въвеждащи и 
надграждащи/специализирани обучения за служителите. 

Индикатор Източник на информация

123)  Всички новоназначени служители са преми-
нали въвеждащо обучение от минимум 36 
академични часа. 

–  Трудови досиета с налични документи, удостове-
ряващи успешно преминали обучения (например 
сертификати)

–  Списък на участници и обучители от проведени 
въвеждащи обучения

124)  Служителите са преминали през последните 12 
месеца специализирано обучение от минимум 
24 академични часа (за основни специалисти, 
осъществяващи дейности по ръководство и пре-
доставяне на социални услуги, препоръчителни 
специалисти и служители, пряко ангажирани с 
обслужването на потребителите) и минимум 12 
академични часа за служителите, подпомагащи 
функционирането на социалната услуга.

–  Трудови досиета с налични документи, удостове-
ряващи успешно преминали обучения (например 
сертификати)

125)  Интервюираните служители познават своите 
Индивидуални планове за професионално 
развитие. 

–  Интервюта със служители
–  Индивидуални планове за професионално раз-

витие на всеки служител

126)  Ръководителят на услугата е преминал през 
последните 12 месеца поне едно обучение, 
свързано с управленските функции.

–  Трудово досие с налични документи, удостове-
ряващи успешно преминали обучения (например 
сертификати)

Критерий 10.3: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява на служителите 
професионална подкрепа чрез наставничество, групова и индивидуална супервизия. 

Индикатор Източник на информация

127)  Всеки новопостъпил служител без опит в сис-
темата на интегрираните здравно-социални и/
или социални услуги има назначен наставник, 
определен за период от 6 месеца от датата на 
назначаване.

–  Заповед за определяне на наставник
–  Досиета на новопостъпили служители без опит 

в системата на интегрираните здравно-социални 
и/или социални услуги

–  При приложимост, интервю с определения на-
ставник и служител

128)  Служителите са преминали минимум една 
групова супервизия – от външен за услугата 
специалист – на всеки 2 месеца (за последните 
12 месеца).

–  График на супервизиите – по видове
–  Протоколи/отчети от проведените супервизи-

онни сесии 
–  Автобиографии на специалистите по супервизия 

(независимо дали се предоставят пряко от лице 
или от външна организация)

–  Договори с външни специалисти и/или достав-
чици на услуги по супервизия

129)  Служителите са преминали минимум една ин-
дивидуална супервизия – от външен за услугата 
специалист – на всеки 3 месец (за последните 
12 месеца).

130)  При необходимост, извънредни екипни и/или 
индивидуални супервизии.

В. Доставчикът на Интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с 
агресивно и проблемно поведение (РГДАПП) е длъжен да осигури следните стандарти за ефек-
тивност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на 
потребностите им:

Стандарт 11: Вход в услугата*
Настаняването в интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП е планирано и договорено между 

органа по насочване (ДСП като орган за закрила на детето), доставчика, потребителя, родителите 
и e добре подготвено. 
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Критерий 11.1: При настаняване на потребител в РГДАПП доставчикът на интегрираната здрав-
но-социална услуга изисква следните задължителни документи:

–  Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за настаняване на дете в услугата 
(и съдебно решение за настаняване, ако то вече е постановено);

–  Специализирана експертна оценка на здравословното състояние и потребностите на детето от 
медицински грижи от лечебни заведения за болнична помощ, определени със заповед на ми-
нистъра на здравеопазването;

–  Социален доклад на дирекция „Социално подпомагане“ с включена оценка на потребностите 
на детето; 

–  План за действие на дирекция „Социално подпомагане“; 
–  Медицинско удостоверение от личния лекар на потребител, че не е бил в контакт със заразно 

болни/заразоносителство;
–  Резултати от изследване за бацилоносителство/паразити;
–  Талон за здравословното състояние с нанесени имунизации, лична амбулаторна карта;
–  Направления/заповеди за ползване на други социални услуги.
(*) В изключителни случаи на спешно настаняване на потребител се допуска то да се извърши без 

изискващите се медицински документи.

Индикатор Източник на информация

131)  За всеки потребител доставчикът създава лично 
досие, съдържащо съответните документи. 

–  Досиета на потребителите
 

132)  За всеки потребител – документ за постъпване/
настаняване на потребител в интегрираната 
здравно-социална услуга.

133)  За всяко дете е определен персонално отговорен 
служител.

Стандарт 12: Управление на случая
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП организира ефективно управление на случая за 

всяко дете съобразно неговите индивидуални потребности, ресурси и желания. Услугата осигурява 
участието на потребителите, техните семейства/законни представители в процеса на оценка, плани-
ране, предоставяне и оценяване на постигнатите резултати.

Критерий 12.1: Предоставянето на интегрираната здравно-социална услуга се извършва съобразно 
индивидуална оценка на потребностите (ИОП) на потребителите, индивидуален план за грижа/под-
крепа (ИПГ/ИПП) и заложените резултати в синхрон с Плана за действие на ДСП, като гарантира 
участие на потребителя и други заинтересовани страни (родители, законни представители и др.) в 
цялостния процес на оценка и планиране.

Индикатор Източник на информация

134)  За всеки потребител на интегрираната здрав-
но-социална услуга има налични подписани 
ИОП – от членовете на мултидисциплинарния 
екип и потребителя (над 14-годишна възраст) и/
или – при възможност – от родителя/законния 
представител. 

–  Регистър на потребителите 
–  ИОП на потребителите
–  Документ, определящ членовете на мултидис-

циплинарния екип
–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  При възможност, интервюта с родители/законни 

представители

135)  ИОП на всяко дете отразява Специализираната 
експертна оценка на здравословното състояние и 
потребностите на детето от медицински грижи.

–  Съдържателен преглед на ИОП на потребителите

136)  ИОП за всеки потребител покрива минимум 
следното:

–  история на детето и семейството; 
–  области на развитие: физическо, психическо, здрав-

но, познавателно и образователно, емоционално и 
социално развитие;

–  идентичност;
–  специални нужди и потребности, включително 

специфика на храненето (например диети, алергии);
–  силни страни и ресурси на потребителя, неговото 

семейство, значими хора и средата.

–  Съдържателен преглед на ИОП на потребителите
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Индикатор Източник на информация

137)  Структурата и съдържанието на ИПГ/ИПП 
отговарят на изискванията на нормативната 
уредба и съдържат конкретни, реалистични и 
измерими цели и резултати.

–  Съдържателен преглед на всички ИПГ/ИПП 
на потребителите

–  Сравнителен преглед на произволно избрани 
ИПГ/ИПП на поне 5 потребители

–  Интервюта със служители

138)  ИОП и ИПГ/ИПП на потребителите са изра-
ботени и актуализирани в срок.

–  Първите ИОП и ИПГ/ИПП са изработени във 
възможно най-кратък срок (според спешността на 
случая), но не по-късно от 20 дни от началната 
дата на заявяване на желанието за ползване на 
услугата/настаняването

–  ИОП и ИПГ на потребителите са актуализира-
ни в сроковете, определени в чл. 16а, ал. 5 от 
ППЗЗД/чл. 33, ал. 3 или чл. 34, ал. 1 от ППЗСУ

–  Изпратен доклад до ДСП за осъществените 
дейности и постигнатите резултати с детето на 
всеки 3 месеца (ППЗЗД, чл. 22, ал. 2)

139)  За всички потребители са налични подписани 
ИПГ/ИПП – от членовете на мултидисципли-
нарния екип и потребителя (над 14-годишна 
възраст) – и/или при приложимост – родител/
законен представител. 

–  Преглед на всички ИПГ/ИПП на потребителите
–  Подписани ИПГ/ИПП от всички заинтересовани 

страни (вкл. мултидисциплинарен екип) 
–  Протоколи от процеса на обсъждане

140)  Дейностите във всички прегледани ИПГ/ИПП 
отразяват установените в ИОП потребности.

–  Съдържателен преглед на ИОП с ИПГ/ИПП 
на потребителите

141)  За всички потребители над 18-годишна възраст 
са налични Договори (с приложени съответни 
ИПП), подписани от доставчика на услугата 
и потребителя и/или негов родител/законен 
представител.

–  Преглед на Договорите на потребителите
–  При приложимост, Заповед за упълномощаване 

на служител да подписва договори

142)  Структурата и съдържанието на Договорите 
отговарят на изискванията на нормативната 
уредба.

–  Съдържателен преглед на Договорите на по-
требителите

Критерий 12.2: Прекратяване на ползването на интегрираната здравно-социална услуга от всеки 
потребител е планирано и се подготвя съвместно с ДСП, като доставчикът на интегрираната здравно-
социална услуга подкрепя потребителя в процеса на преход към новия начин на живот.

Индикатор Източник на информация

143)  Индивидуалният план за подготовка на детето 
за напускане е съобразен с неговата възраст, 
здравословно състояние и с предстоящия нов 
начин на живот.

–  Анализ на Индивидуални планове за напускане 
на детето – ако е приложимо 

–  При наличие – протоколи от процеса на об-
съждане

144)  Всяко прекратяване ползването на услугата се 
документира.

–  Документи, удостоверяващи прекратяване полз-
ването на услугата

–  Регистър на потребителите
–  Материали от събития по напускане

Стандарт 13: Здраве и хранене
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП осигурява на всяко дете съдействие за достъп 

до здравни грижи и медицинска помощ, в т.ч. профилактика, лечение и рехабилитация. Доставчикът 
осигурява здравословно хранене.

Критерий 13.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява на всяко дете 
съдействие и придружаване за получаване на медицинска помощ и здравни грижи, както и поддържа 
индивидуална медицинска документация за всеки потребител. 

Индикатор Източник на информация

145)  Всички потребители имат избран до 2 седмици 
след настаняването си личен лекар, практику-
ващ в района на местоположение на услугата, 
и осигурена дентална помощ. 

–  Лична здравноосигурителна книжка на всеки 
потребител

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата за ползване на дентален лекар

–  При приложимост, интервюта с потребители
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Индикатор Източник на информация

146)  Всички потребители имат План за здравни 
грижи (ПЗГ) съобразени с потребностите им.

–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  ПЗГ на потребителите

147)  Индивидуалната медицинска документация на 
всеки потребител се съхранява в личното му 
досие.

–  Досиета на потребителите

148)  Всички потребители са преминали необходимия 
брой профилактични и диспансерни прегледи 
съобразно тяхната възраст и здравословно със-
тояние, включително дентални прегледи.

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист на 
всеки потребител

–  Досиета на потребителите, съдържащи доку- 
мент(и), удостоверяващ(и) извършени прегледи 

–  Регистър на потребителите

149)  Всички потребители, подлежащи на задължител-
ни профилактични имунизации и реимунизации, 
са обхванати съгласно имунизационния календар 
на Република България, от настаняването им 
в услугата.

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист на 
всеки потребител 

–  Талон за здравословното състояние с нанесени 
имунизации

–  При приложимост, документ, удостоверяващ от-
лагане на имунизация по медицински индикации 

–  Лична здравноосигурителна книжка на всеки 
потребител

150)  На всички потребители е осигурен достъп до 
болнично лечение при състояния, които налагат 
хоспитализация.

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист 
от преглед

–  Направление за хоспитализация
–  Епикриза

151)  На всички потребители е осигурено проследяване 
на състоянието от детски психиатър (или – при 
приложимост – психиатър). 

–  График
–  Карта за процедури

152)  Всички потребители са придружени от 
служител(и) на услугата и/или от родител/
законен представител при посещение в лечебно 
заведение.

–  График – при планови посещения
–  Рапортна книга – при спешни случаи

Критерий 13.2: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга поддържа в наличност 
основни лекарствени продукти за оказване на първа помощ и медицинско обслужване, както и съз-
дава условия за осигуряване на потребителите на лекарствени продукти, на медицински изделия и 
на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Индикатор Източник на информация

153)  Основните лекарствени продукти за оказване 
на първа помощ и медицинско обслужване са 
налични и се съхраняват на специално място, 
в заключен спешен шкаф, до който децата ня-
мат достъп.

–  Налични лекарствени продукти
–  Документ(и), удостоверяващ(и) изписани лекар-

ствени продукти
–  Наблюдение на мястото за съхраняване на ле-

карствени продукти и определен ред за достъп 
до тях (напр. в Правилник за вътрешния ред, 
заповед и т.н.)

154)  Лекарствените продукти, медицинските изделия 
и диетичните храни за специални медицински 
цели се осигуряват за потребителите по Про-
цедура за снабдяване, съхранение, изписване и 
прилагане на лекарствени продукти, медицин-
ски изделия и диетични храни за специални 
медицински цели.

–  Процедура за снабдяване, съхранение, изписване 
и прилагане на лекарствени продукти, меди-
цински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели

–  Документ(и), удостоверяващ(и) изписани и 
отпуснати лекарствени продукти, медицински 
изделия и диетични храни за специални меди-
цински цели

–  Терапевтичен лист с назначени лекарствени 
продукти

155)  На потребителите се дават по график необхо-
димите лекарствени продукти, предписани от 
лекар.

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист от 
преглед, рецепта

–  Терапевтичен лист с назначени лекарствени 
продукти

–  Рапортна книга
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Критерий 13.3: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява необходимата 
по количество и качество храна на потребителите, съобразена с техните потребности и с установе-
ните стандарти за детско хранене съгласно нормативната уредба. Доставчикът насърчава развиване 
на умения за самостоятелност при храненето на потребителите независимо от тяхното увреждане.

Индикатор Източник на информация

156)  Обстановката и оборудването в местата за хране-
не са съобразени с броя, възрастта, конкретните 
потребности и състоянието на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата

157)  Храната отговаря на физиологичните потреб-
ности за съответната възраст и заболяване.

–  Предписани диети
–  Седмични менюта
–  Протоколи от проверки на РЗИ 158)  Ежеседмичното меню се изготвя с участие на 

медицински специалист и се одобрява от ръ-
ководителя на услугата.

159)  Менюто включва разнообразна, балансирана и 
питателна храна, като осигурява здравословно 
и/или диетично хранене, съобразено с физиоло-
гичните потребности от енергия и хранителни 
вещества.

160)  Храната отговаря на всички изисквания и 
хигиенни норми, като при приготвянето и 
предоставянето є се съблюдават нормите за 
правилно съхранение на продуктите и хигиена 
на пространствата и помещенията, които са в 
досег с нея.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Седмични менюта 
–  При приложимост, предписания на ОДБХ

161)  Ежеседмичното меню е съобразено с личните 
предпочитания на потребителите.

–  При приложимост, интервюта с потребители

162)  Интервюираните потребители потвърждават 
удовлетвореност от предоставяната храна като 
количество и качество.

163)  На всички нуждаещи се от диетично хранене по-
требители се изработват индивидуални менюта 
след консултация със специалист и са съобразени 
с основното заболяване на потребителя.

–  При приложимост, заповедна книга (за ежедневно 
требване храната на потребителите)

–  Препоръка за диетично хранене 
–  Преглед на ИПГ/ИПП с ПЗГ с включена ин-

формация за необходимостта от прилагане на 
диетично хранене 

–  Индивидуално меню

164)  Броят на служителите в смяна е съобразен с 
необходимостта от подкрепа за развитие на 
уменията на потребителите при хранене.

–  Наблюдение
–  Седмичен график

165)  Броят и организацията на храненията са съо-
бразени с възрастта, здравословното състояние 
и ежедневните дейности на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Дневен режим, в който са определени часове-

те за хранене според възрастта и конкретните 
потребности

–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители

Стандарт 14: Образование, обучение и трудова заетост
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП осигурява подкрепа на всяко дете за достъп до 

предучилищно и училищно образование и възпитание; при приложимост, на децата/младежите над 
16 г. – услугата съдейства за включване в обучителни програми за придобиване на трудови умения 
и включване в подходяща трудова дейност.

Критерий 14.1: За всички деца в интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП е осигурена 
възможност да се обучават в задължителните за възрастта им форми на образование – детска гради-
на, училище, Център за специална образователна подкрепа и/или Център за подкрепа за личностно 
развитие.

Индикатор Източник на информация

166)  За потребителите е осигурена възможност за 
обучение в съответните институции в системата 
на предучилищното и училищното образование, 
съобразена с неговите здравни нужди, обучи-
телни и поведенчески трудности.

–  Документ от съответната институция
–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители
–  ИПГ/ИПП на потребителите
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Индикатор Източник на информация

167)  Всички ИПГ/ИПП съдържат специфични дей-
ности за подкрепа на потребителите в процеса 
на образование. 

168)  За всички потребители са осигурени необходи-
мите учебни материали, пособия, помагала и др.

169)  Всички потребители получават допълнителна 
подкрепа чрез подходящи за целта услуги (на-
пример консултиране, терапия и др.).

Критерий 14.2: При приложимост, доставчикът на социалната услуга подкрепя младежите в про-
цеса на професионално ориентиране и/или включването им в обучителни курсове за придобиване 
на професионални умения.

Индикатор Източник на информация

170)  Според нуждите и възрастта на потребителите 
ИПГ/ИПП на всички младежи включват дей-
ности за професионално ориентиране и подкрепа 
за търсене на работа и/или обучителни курсове 
за придобиване на професионални умения.

–  При приложимост, интервюта с потребители 
над 16-годишна възраст

–  Интервюта със служители
–  ИПГ/ИПП на потребителите

Стандарт 15: Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП създава условия за подкрепа на всеки потре-

бител за придобиване на знания и развиване на умения за живот в максимална степен в зависимост 
от възможностите и индивидуалния потенциал на децата, дава им възможност да изпитват радост, 
да се забавляват, да преживяват успех и придобият доверие в себе си. 

Критерий 15.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга разработва и прилага 
Програма за развитие на практически умения за живот на потребителите в зависимост от тяхната 
възраст и възможности. 

Индикатор Източник на информация

171)  Дейности от Програмата са заложени в ИПГ/
ИПП на всеки потребител. 

–  Програма за развитие на практически умения 
за живот

–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
 

172)  При възможност, в разказ или с поведението си 
потребителят посочва пример(и) за прояви на 
самостоятелност, вземане на лични решения и 
правене на избори.

173)  Служителите могат да посочат поне два примера, 
с които да представят насърчаване и подкрепа 
на потребителите в развитието на умения за 
самостоятелност, вземане на лични решения и 
правене на избори.

Критерий 15.2: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга осигурява условия за 
включване на потребителите в дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им 
интереси по начин, който насърчава личностното им развитие и им носи удоволствие, чувство за 
успех, себеуважение и самоувереност. Дейностите се планират заедно с потребителите, представляват 
неразделна част от ежедневието им и подпомагат тяхното физическо, емоционално и социално развитие.

Индикатор Източник на информация

174)  Доставчикът разработва и прилага Програма 
за организиране на свободното време. 

–  Програма за организиране на свободното време
–  ИПГ/ИПП на потребителите

175)  Дейности от Програмата са заложени в ИПГ/
ИПП на всеки потребител.

176)  При възможност, в разказ или с поведението 
си потребителят посочва пример(и) за органи-
зацията на свободното си време, съобразено с 
негови предпочитания.

–  При приложимост, интервюта с потребители
–  При приложимост, документи, удостоверяващи 

посещение/участие на детето в спортни, културни 
и други мероприятия

177)  Служителите могат да дадат по два примера, 
с които да представят насърчаване развитието 
на детето в рамките на организацията на сво-
бодното му време и ИПГ/ИПП.

–  Интервюта със служители
–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  При приложимост, интервюта с потребители
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Критерий 15.3: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга поощрява активното об-
щуване на потребителите с техните родители, връстници и други значими за тях хора.

Индикатор Източник на информация

178)  Посещенията/контактите на потребителите са 
регламентирани. 

–  Плана за действие и/или Социален доклад, и/
или Становище (на ДСП)

–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  Книга за посещенията
–  Записи в досиетата

179)  Служителите могат да опишат осъществявани-
те контакти на децата с родители/семейства/
значими хора.

–  Интервюта със служители
–  ИПГ/ИПП на потребителите

180)  Доставчикът е създал възможност за присъствие 
през деня на родителите/семействата и участие 
в грижите за детето (напр. родителите и семей-
ствата на потребителите са канени на всички 
важни събития в живота на детето – рождени 
дни, тържества по повод конкретно постижение 
на детето).

–  Записи в Книгата за посещенията
–  Снимков материал и други – досиета на по-

требителите
–  Интервюта с родители/законни представители

181)  При осъществяване на контактите са зачетени 
желанията на потребителите. 

–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Материали от проведени срещи

182)  Родителите на децата се обучават за полагането 
на специфични грижи за децата.

–  Наличие на протоколи за проведени обучения 
–  Интервюта с родители/законни представители

Стандарт 16: Идентичност
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП подкрепя децата да развиват своята идентичност 

и чувство на принадлежност към техните семейства, приятели, култура, религия и общност.
Критерий 16.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга създава условия децата 

да познават личната си история и да формират позитивна идентичност. Съществуващите социални 
и общностни връзки на децата се поддържат.

Индикатор Източник на информация

183)  Всички ИПГ/ИПП съдържат дейности за фор-
миране и поддържане на идентичност. 

–  ИПГ/ИПП на потребителите

184)  Доставчикът работи с детето по Книга на живота. –  Книга на живота на всяко дете 

185)  Значими за потребителите документи, записи 
на постижения, снимки и предмети със санти-
ментална стойност.

–  Съответни документи

Стандарт 17: Взаимоотношения деца – служители 
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП осигурява условия за изграждане на отношения, 

основани на взаимно уважение и разбиране между децата и служителите. Служителите имат знания 
и прилагат стратегии за справяне с предизвикателно и агресивно поведение на потребителите.

Критерий 17.1: Стратегията за справяне и/или индивидуалният подход към всяко дете е резултат 
от обсъждането на случая му в екип и се съобразява с етичните принципи на работа в услугата за 
резидентна грижа. Развита е култура и политика на чувствителност към травмата на детето.

Индикатор Източник на информация

186)  Служителите споделят наблюденията си върху 
всяко дете и обсъждат подходите и стратегиите 
за работа с него. 

–  Протоколи и решения, взети на екипни срещи 
за обсъждане на работата с всяко дете

187)  Установяване на проведени обучения за разпоз-
наване на травма на детето и подходи на работа.

–  Интервюта със служители  

188)  Интервюираните служители споделят за при-
ложени методи на работа за разпознаване на 
травмата на детето и подходи на работа.

189)  Установяване на проведени обучения за овладя-
ване на спешни и кризисни състояния на децата.

–  Интервю с ръководителя на услугата
–  Документи, удостоверяващи преминати обучения 

(например сертификати)
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Критерий 17.2: Служителите на интегрираната здравно-социална услуга прилагат позитивни въз-
питателни методи за постигане на приемливо поведение на настанените деца/младежи, като подходът 
към всеки потребител е индивидуален – на базата на личната му история, индивидуалните му нужди 
и способности и нивото на развитие. 

Индикатор Източник на информация

190)  Служителите са обучени да прилагат позитивни 
възпитателни методи за постигане на приемливо 
поведение на настанените потребители.

–  Програма за преминато обучение

191)  Ежеседмични екипни срещи за обсъждане на 
случаи на потребители. 

–  Документ, удостоверяващ провеждани екипни 
срещи

192)  Интервюираните потребители споделят примери 
за собствените си силни страни.

–  При приложимост, интервюта с потребители

Критерий 17.3: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга разработва и прилага 
Политика и Процедура за действие при проява на неприемливо и агресивно поведение от страна на 
потребител. 

Индикатор Източник на информация

193)  Доставчикът има разработена Политика и Про-
цедура за действие при проява на неприемливо 
и агресивно поведение от страна на потребител. 

–  Политика за действие при проява на неприемливо 
и агресивно поведение от страна на потребител

–  Процедура за действие при проява на непри-
емливо и агресивно поведение от страна на 
потребител

–  Правилник за вътрешния ред
–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители

194)  Има писмени доказателства, че потребителите 
на услугата и техните близки са запознати с 
Политиката и Процедурата.

195)  ИПГ/ИПП на потребителите съдържат инфор-
мация за проблемно или специфично поведение, 
което има нужда от специален отговор.

–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители

196)  Приложените мерки по Процедурата са реги-
стрирани в специална книга и в досието на 
потребителите. 

–  Книга/регистър на налаганите мерки
–  Досиета на потребителите

Критерий 17.4: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга прилага ефективна комуни-
кация, разбира комуникативните ограничения и поведението на потребителите и реагира подходящо 
в съответните ситуации.

Индикатор Източник на информация

197)  Служителите са обучени да прилагат алтернатив-
на и допълваща комуникация с потребителите 
с ограничения в комуникацията.

–  Материали от преминато обучение
–  Програма за въвеждащо и надграждащи обучения

198)  Служителите прилагат алтернативна и допълва-
ща комуникация с потребители с ограничения 
в комуникацията.

–  Материали за подпомогната комуникация 
–  Интервюта със служители

Стандарт 18: Права и закрила на децата 
Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП създава условия за спазване на правата на по-

требителите, осигурява на децата закрила от всякакви форми на насилие, злоупотреба и небрежност, 
включително правото на закрила на личността. Услугата подкрепя децата да изразяват мнение по 
въпроси, които ги касаят или тревожат. 

Критерий 18.1: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга подкрепя децата да по-
знават и осъществяват правата си.

Индикатор Източник на информация

199)  Всички служители познават Конвенцията на 
ООН за правата на детето и Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания.

–  Програма за въвеждащо и надграждащи обучения
–  Документи доказващи, че са запознати
–  Доказателства от проведени информационни и/

или обучителни дейности
–  Интервюта със служители

200)  Всички деца познават правата си – съобразно 
възрастта и степента на разбиране.

–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  Адаптирани материали
–  Доказателства от проведени информационни и/

или обучителни дейности
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Критерий 18.2: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга гарантира в максимална 
степен зачитане личното достойнство на децата и защита на потребителите от злоупотреба и насилие. 

Индикатор Източник на информация

201)  Утвърдена Процедура за подаване на жалби. –  Процедура за подаване на жалби

202)  Интервюираните потребители познават Проце-
дурата за подаване на жалби в услугата. 

–  Материали по представяне на Процедурата за 
подаване на жалби по достъпен за децата начин 

–  При приложимост, интервюта с потребители

203)  Всички подадени в последните 12 месеца жалби 
са вписани в Регистър за жалбите.

–  Регистър за жалбите
–  При приложимост, интервюта с потребители

204)  Всички подадени в последните 12 месеца жал-
би са разгледани и са предложени решения от 
Комисията по жалбите.

–  Заповед на ръководителя на РГДАПП за съз-
даване на Комисия 

–  Досие за всяка жалба (описание на жалбата, 
протоколи и решения от заседания на Комисията)

–  Доклад на Комисията до ръководителя на 
РГДАПП 

–  Отговор(и) до жалбоподателя

205)  Утвърдена Процедура за закрила от насилие, 
злоупотреби, тормоз и дискриминация.

–  Процедура за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация.

206)  Интервюираните служители познават Процеду-
рата за закрила от насилие, злоупотреби, тормоз 
и дискриминация. 

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Интервюта със служителите 

207)  Интервюираните потребители са запознати с 
правото си на защита от всякакви форми на 
насилие и злоупотреба.

–  При приложимост, интервюта с потребители

208)  Служителите преминават веднъж годишно 
обучение за закрила от насилие.

–  Удостоверение от обучение
–  Интервюта със служителите
–  Програма за въвеждащо и надграждащи обучения

209)  При регистрирани случаи на насилие услугата 
РГДАПП е осигурила необходимите външни 
специалисти за оказване на психологическа и/
или социална подкрепа на потребител, жертва 
на насилие и това се отразява в ИПГ/ИПП.

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Протоколи от проведени сесии за подкрепа/

рехабилитация
–  ИПГ/ИПП на потребителите

210)  На видно място е поставена информация за 
НТЛД 116 111 и спешна телефонна линия 112. 

–  Наблюдение на средата

211)  На потребителите е осигурен достъп до телефон, 
който може да бъде използван от тях свободно, 
без присъствие на служители.

–  Наблюдение на средата
–  При приложимост, интервюта с потребители

Критерий 18.3: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга създава условия за изслуш-
ване на мнението на детето в процеса на предоставяне на услугата, като гарантира, че изразените 
мнения на потребителите няма да доведат до негативни последствия за тях. Доставчикът подкрепя 
по достъпен начин участието на потребителите във вземането на решения по всички въпроси, зася-
гащи живота им.

Индикатор Източник на информация

212)  Мнението на потребителите се изслушва и зачита. –  ИОП на потребителите
–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Протоколи от участие на потребителите в екип-

ни обсъждания по важни въпроси на живота в 
услугата, както и от лични срещи с отговорния 
за него служител

213)  На потребителите със затруднена комуникация 
са осигурени възможности да изразяват мне-
нието си и да се запознаят с взетите решения.

–  Използвани материали/подходи
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Критерий 18.4: Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга търси активно мнението 
на потребителите при оценка на изпълнението на Програмата за развитие на качеството. 

Индикатор Източник на информация

214)  Разработени форми/материали за търсене на 
мнението на потребителите в текст, лесен за 
четене/разбиране.

–  Форми/материали за търсене на мнението на 
потребители

–  Програма за развитие на качеството 

215)  Поне едно проучване на удовлетвореността на 
потребителите в рамките на всеки 12 месеца.

–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  При приложимост, въпросниците са адаптирани 

за лица с ограничения в зрението, слуха или 
говора и за лица с интелектуални затруднения

–  Налична обобщена информация от проучването 

216)  Програмата за развитие на качеството и Годиш-
ният отчет към АКСУ отразяват постигнатите 
резултати от проучването на удовлетвореността.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие 
на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената информа-
ция от проучването

–  Годишен отчет с обобщена информация (към  
31 март за АКСУ)

Интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП се предоставя самостоятелно или комплексно3 
със следните социални услуги:

– информиране и консултиране – като специализирана социална услуга;
– застъпничество и посредничество;
– терапия и рехабилитация (извън специализираната среда на услугата);
– обучение за придобиване на умения – като специализирана социална услуга.
Услугите „дневна грижа“, „резидентна грижа“ и „осигуряване на подслон“ или комбинация от две 

от тях не могат да се предоставят комплексно, тъй като и трите услуги имат за цел задоволяване на 
ежедневни потребности и осигуряване на безопасна среда за потребителите и ще се дублират дейности 
за подкрепа, осъществявани в тези социални услуги.

Доставчикът на интегрираната здравно-социална услуга РГДАПП може да привлича/включва в 
дейността на услугата доброволци съгласно разработена от доставчика програма. Включването на 
стажанти е след сключване на споразумения между доставчика и съответните висши учебни заведения.

–––––––––––––––––––––––––––
3 При комплексно предоставяне на социални услуги доставчикът по своя преценка може да разработва 

общи или отделни програми, правила, регистри и други документи за различните видове социални услуги. 
При прилагане на подхода за общи документи за всички предоставяни комплексно услуги следва да има 
ясна и добре структурирана информация за всички видове социални услуги, които доставчикът предоставя, 
както и за всички видове социални услуги, които всяко от лицата ползва комплексно от един доставчик.

Приложение № 18 
към чл. 12

Стандарти и критерии за качество на специализирана социална услуга
Осигуряване на подслон за бездомни лица и семейства

А. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за бездомни лица 
и семейства (ОПБЛС) е длъжен да осигури следните стандарти за организация и управление на 
социалната услуга:

Стандарт 1: Управление
Системата за управление на специализираната социална услуга ОПБЛС се прилага ефективно и 

цялостно, като насърчава културата на качеството. Услугата гарантира, че целите на социалната ус-
луга, индивидуалните потребности на потребителите и постигнатите резултати за тях се реализират 
по възможно най-ефективен начин, като се ангажира с развиване и прилагане на добри практики.

Критерий 1.1: Доставчикът на социалната услуга прилага система за управление на служителите, 
ресурсите и качеството.

Индикатор Източник на информация

1)  Разписана система за управление на 
качеството, в т.ч. на служителите и 
ресурсите.

–  Доставчикът представя доказателства за наличие на 
система за управление

–  Писмени политики и процедури, правила, правилници
–  Информация, подписана от ръководителя на услугата

2)  Обобщена информация (справка) от-
носно резултата за потребителите за 
активните и приключени случаи. 

–  Попълнена форма с обобщена информация (период от 
време, брой обхванати потребители, проблеми (разрешени 
и неразрешени), общи тенденции и др.)

–  Анкети от обратни връзки от потребители
–  ИПП на потребителите
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Индикатор Източник на информация

3)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват 
постигнатите резултати.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие на 
качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената информация
–  Годишен отчет с обобщена информация (към 31 март 

за АКСУ)

4)  Всички служители са запознати със 
съдържанието на обобщената информа-
ция за постигнатите резултати и вземат 
под внимание всички обстоятелства от 
значение за подобряване на ежедневната 
им работа. 

–  Интервюта със служители

Критерий 1.2: Управлението на социалната услуга ОПБЛС е ясно структурирано, като управля-
ващото услугата лице е назначено от доставчика на услугата за осъществяване на ръководство и е 
работодател на служителите, предоставящи услугата.

Индикатор Източник на информация

5)  Дейността на услугата се управлява от назна-
чен от доставчика ръководител. 

–  Договор за назначаване (възлагане) на лицето, 
управляващо социалната услуга 

–  При приложимост, валидно пълномощно на ръ-
ководителя на услугата

6)  Определени са отговорностите, нивата на 
вземане на решения (подчиненост) и задъл-
женията на служителите. 

–  Длъжностни характеристики на служителите (вкл. 
органиграма)

Критерий 1.3: Доставчикът на социалната услуга прилага методи за работа, съобразени с проучени 
добри практики за работа с потребителите.

Индикатор Източник на информация

7)  При възможност, установяване на методи за 
работа в услугата, съобразени с проучени добри 
практики и подходи.

–  Интервю с ръководителя на услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

8)  При възможност, ръководителят на услугата 
посочва поне една добра практика/иновация, 
приложена в услугата.
Стандарт 2: Организация на дейностите
Специализираната социална услуга ОПБЛС организира безопасността на подслонените в услугата 

потребители, дейностите с тях в периода на ограничено във времето пребиваване, както и работата на 
служителите, според предварително изготвени правила за организация и функциониране на услугата. 

Критерий 2.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на потребителите безопасна среда за 
временно пребиваване (за определена част от денонощието), в която се зачита правото им на лично 
пространство и уединение в условията на сигурност и зачитане на достойнството. Потребителите 
се насърчават според възможностите си да участват в поддържането в добър и хигиеничен вид на 
помещенията, които използват.

Индикатор Източник на информация

9)  За всяко лице са осигурени условия за уединение 
(за къпане, обличане, личен тоалет, конфиден-
циален разговор и др.).

–  Наблюдение

10)  За всеки потребител е осигурен гардероб/шкаф 
за съхранение на лични вещи за времето на 
пребиваването му в услугата. При необходи-
мост се осигуряват облекло, обувки и тоалетни 
принадлежности.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, разходо-оправдателни до-

кументи (закупуване на артикули със средства 
на доставчика)

11)  Интервюираните потребители потвърждават, че 
разполагат с индивидуално място за съхранение 
на лични вещи.

–  Интервюта с потребители

12)  Налични са периодично изработвани графици 
за почистването на помещенията.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители 
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Критерий 2.2: Доставчикът на социалната услуга ОПБЛС въвежда правила за изпълнение на 
ежедневните дейности като хранене, хигиена, режим на влизане и излизане и други и съблюдава за 
тяхното прилагане.

Индикатор Източник на информация

13)  Наличен Правилник за вътрешния ред в услугата. –  Правилник за вътрешния ред

14)  Всички служители са запознати с Правилника 
и съблюдават спазването му.

–  Наблюдение 
–  Интервюта със служители 

15)  Потребителите са запознати с правилника и 
го спазват.

–  Наблюдение 
–  Интервюта с потребители 
–  Документ, удостоверяващ, че потребителят е 

запознат с Правилника за вътрешния ред 
Критерий 2.3: Доставчикът на социалната услуга организира дейностите за осигуряване на временна 

подкрепа на потребителите за определена (тъмната) част от денонощието за период не по-дълъг от 
6 месеца през текущата календарна година.

Индикатор Източник на информация

16)  Във всеки момент на пребиваването в услугата 
е осигурено присъствието на служители.

–  Одобрен месечен график 
–  Наблюдение
–  Рапортна книга
–  Интервюта със служители
–  Документ, удостоверяващ провеждани екипни 

срещи

17)  Предаването и приемането на смените се орга-
низира чрез срещи на съответните служители 
за обмен на информация.

18)  Минимум един път месечно се провеждат общи 
екипни срещи за обсъждане на организацията 
на работа, както и за споделяне на информация 
от значение за развитието на отделните случаи.

Стандарт 3: Място на предоставяне
Общността, в която е разположена специализираната социална услуга ОПБЛС, е в достатъчна 

степен безопасна и позволява удобни комуникации с държавните институции, общинските власти, 
здравни, образователни и други услуги. 

Критерий 3.1: Социалната услуга ОПБЛС е разположена в близост и/или с удобен достъп до местата 
на обичайно пребиваване на целевата група, като мястото на социалната услуга е комуникативно и 
леснооткриваемо. Услугата има административен адрес на предоставяне.

Индикатор Източник на информация

19)  Услугата се намира на удобно място за пешеходен 
достъп и/или с публичен транспорт до местата 
на обичайно пребиваване на бездомни лица.

–  Наблюдение и описание на средата

20)  Средата на ОПБЛС е подходяща по отношение 
на прилежащата инфраструктура.

21)  ОПБЛС е разположена самостоятелно – не е 
разположена в една сграда със социална услу-
га за резидентна грижа и/или разполага със 
собствен вход и изход.

22)  Установяване на административен адрес на 
услугата.

–  Решение на общинския съвет, а в случаите, когато 
социалните услуги са делегирани от държавата 
дейности, и Заповед на изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане

–  Регистър на АКСУ
Критерий 3.2: При възможност, специализираната среда на социалната услуга ОПБЛС разполага 

с прилежаща територия, която се обособява като част от услугата, и има лесен достъп до външните 
прилежащи пространства.*

(*) При липса на дворно място на територията на социалната услуга този критерий не се проверява.

Индикатор Източник на информация

23)  Специализираната среда на социалната услуга 
разполага с прилежащо дворно пространство.

–  Наблюдение и описание на средат 

24)  Дворното пространство е добре поддържано.

25)  Интервюираните потребители потвърждават, 
че дворното пространство е достъпно за тях.

–  Интервюта с потребители
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Стандарт 4: Специализирана среда
Специализираната среда, в която се предоставя социалната услуга ОПБЛС, създава подходящи и 

устойчиви условия за престой и подкрепа на потребителите.
Критерий 4.1: Помещенията за нощуване, готвене/разпределяне на храна, хранене, лична хигиена 

и други са достатъчно на брой, достъпни и обзаведени, съобразено с функционалното им предназна-
чение и потребностите на потребителите.

Индикатор Източник на информация

26)  За всички настанени потребители е осигурен инди-
видуално легло в спалните помещения.

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Интервюта с потребители
–  Регистър на потребителите
–  Правила за достъп до помещенията и 

документацията
27)  Налично е поне едно кухненско помещение с простран-

ство за приготвяне на храна/разпределяне на храна, 
за съхранение на хранителни продукти, оборудвано 
с необходимите уреди.

28)  Налично е поне едно помещение за хранене и зани-
мания, в което могат да се съберат поне половината 
потребители.

29)  Обособено е място или помещение за пране и сушене 
на дрехи.

30)  Налично е поне едно помещение за служителите.

31)  При възможност, ОПБЛС осигурява условия за инци-
дентно настаняване на членовете на едно семейство 
отделно от останалите потребители.

32)  Услугата осигурява условия за обособяване на част 
от помещенията, с включени и санитарни такива с 
функции за изолиране на потребители по епидемични 
показания.

33)  Услугата осигурява условия за съхранение на лични 
вещи на потребителите по време на техния престой.

34)  Услугата има здравен кабинет. –  Наблюдение и описание на помещенията

35)  Здравният кабинет в услугата е оборудван съгласно 
нормативните изисквания.

36)  Налице са условия за съхранение на лична докумен-
тация на потребителите и архив (напр. метален шкаф, 
който се заключва).

–  Правила за достъп до помещенията и 
документацията 

–  Наблюдение и описание

37)  Налично е необходимо оборудване при съблюдаване 
на професионалните норми и изисквания – домофон, 
телефонен пост, интернет връзка, видеонаблюдение 
(в общи помещения, коридори, входове), сигнална 
инсталация, ако е приложимо.

Критерий 4.2: Санитарно-хигиенните помещения (бани, тоалетни) в социалната услуга ОПБЛС 
са достатъчно на брой.

Индикатор Източник на информация

38)  ОПБЛС осигурява бани и тоалетни отделно за 
жени и мъже.

–  Наблюдение и описание на помещенията

39)  Санитарните съоръжения са съобразени с по-
требностите на потребителите.

40)  Служителите ползват санитарен възел, различен 
от тези на потребителите. 

41)  Всички санитарни съоръжения са работещи.
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Критерий 4.3: Доставчикът на социалната услуга спазва санитарно-хигиенните изисквания по 
отношение на осветление, отопление и вентилация на всички помещения.

Индикатор Източник на информация

42)  Всички помещения се отопляват, като през 
зимния период се поддържа постоянна темпера-
тура в съответствие с хигиенните изисквания, в 
спалните – 18-22С°, а в дневната – 20С°, когато 
се използват от потребителите.

–  Наблюдение и описание на помещенията (тер-
мометър в услугата)

–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители

43)  Помещенията са проветрени и нямат специфи-
чен мирис. 

–  Наблюдение и описание на помещенията

44)  Няма наличие на влага и мухъл в помещенията.

45)  Общите помещения и помещенията за нощувка 
имат естествен източник на светлина.

Критерий 4.4: Специализираната среда (материалната база), в която се предоставя социалната 
услуга ОПБЛС, е в състояние да посрещне потребители със специални потребности при придвижване.

Индикатор Източник на информация

46)  Функционираща рампа или други подходящи 
приспособления (напр. асансьор, подемник) на 
подходящо и леснодостъпно входно място към 
ОПБЛС.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Документи за въвеждане в експлоатация на 

съответното съоръжение
–  При възможност, интервюта с потребители 

47)  При необходимост, има санитарен възел, прис-
пособен за ползване от потребители с инвалидни 
колички.

48)  Вратите позволяват ползване от потребители 
със затруднения при придвижване – нямат пра-
гове, бравите са на достъпна за потребителите 
височина. 

49)  Широчината на всички коридори и врати по 
пътя на движение позволяват безпрепятствено 
преминаване на инвалидна количка.

Стандарт 5: Безопасност и сигурност
Специализираната социална ОПБЛС осигурява сигурна и безопасна среда за потребителите и 

служителите според действащите нормативни изисквания, като доставчикът регулярно съгласува 
действията си с препоръките на компетентните органи.

Критерий 5.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява аварийна и пожарна безопасност за 
потребителите и служителите.

Индикатор Източник на информация

50)  Разработен План за защита при бедствия и 
аварии.

–  План за защита при бедствия и аварии

51)  Интервюираните служители са запознати със 
своите задължения по Плана за защита при 
бедствия и аварии. 

–  Интервюта със служители 
–  План за защита при бедствия и аварии 
–  Протоколи от проведени учебни евакуационни 

мероприятия
–  Предписания на Служба „Пожарна безопасност 

и защита на населението“
–  Пожарно досие/Процедура за реакция при пожар 

52)  Има обозначен авариен изход, работещо ева-
куационно осветление.

–  Протоколи/предписания от Служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“

–  Наблюдение

53)  Евакуационен план – поставен на видно място 
и в едър план.

–  Наблюдение
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Критерий 5.2: Доставчикът на социалната услуга прилага процедура за съхранение и използване 
на потенциално вредни вещества. 

Индикатор Източник на информация

54)  Налична писмена процедура за съхранение и 
използване на потенциално вредни вещества. 

–  Процедура за съхранение и използване на по-
тенциално вредни вещества 

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

55)  Има писмени указания за начина и дозировката 
на използване на препаратите за дезинфекция 
на ръцете на служителите, потребителите и на 
повърхностите.

56)  Перилните, миещите средства и други потенци-
ално вредни вещества са ясно обозначени и се 
съхраняват разделно от храните в специални за 
това места, които са недостъпни за потребителите.

Критерий 5.3: Доставчикът на социалната услуга прилага Програма за превенция и план за дейст-
вие при възникване на епидемична ситуация. Доставчикът осигурява лични предпазни средства за 
служителите и потребителите на услугата.

Индикатор Източник на информация

57)  Разработена Програма за превенция и план 
за действие при възникване на епидемична 
ситуация.

–  Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация

58)  Всички служители са запознати с разписаната 
Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация.

–  Документ, удостоверяващ, че на служителите 
е предоставена Програмата

–  Документ, удостоверяващ, че се провежда пе-
риодичен инструктаж

–  Интервюта със служители

59)  Всички потребители и служители имат лични 
предпазни средства – маски, ръкавици и други, 
включително еднократни престилки, облекло 
и обувки за служителите, които се използват 
само в услугата.

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

Критерий 5.4: Доставчикът на социалната услуга гарантира закрилата на потребителите при на-
стъпване на инцидент, застрашаващ живота и здравето на потребител.

Индикатор Източник на информация

60)  Утвърдена Процедура за уведомяване и действие 
при инцидент/смърт на потребител.

–  Процедура за уведомяване и действие при ин-
цидент/смърт на потребител 

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резул-

татите от тях

61)  Всички служители са запознати със своите за-
дължения съгласно Процедурата.

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резул-

татите от тях

62)  Проведен инструктаж/обучение на служителите 
за оказване на първа помощ поне веднъж през 
последните 12 месеца. 

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  Протокол от проведен инструктаж/обучение

63)  Всички потребители са информирани по подхо-
дящ начин за реда на информиране при случай 
на инцидент/смърт с потребител.

–  При приложимост, интервюта с потребители

Критерий 5.5: Доставчикът на социалната услуга осигурява защита на потребителите от външни 
за услугата лица.

Индикатор Източник на информация

64)  ОПБЛС установява пропускателен режим за 
външни лица. 

–  Процедура за пропускателния режим
–  Регистър на посетителите

65)  При възможност, ОПБЛС осигурява физическа 
охрана. 

–  Наблюдение и описание
–  Договори за охрана
–  Интервю с ръководителя на услугата

Стандарт 6: Поверителност и сигурност на информацията
Специализираната социална услуга ОПБЛС гарантира в максимална степен защита на поверител-

ността, сигурността на личните данни и информацията за потребителите.



БРОЙ 50  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  27   

Критерий 6.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага политики и процедури за 
сигурността и поверителността на личните данни за потребителите.

Индикатор Източник на информация

66)  Всички служители са запознати с политиката 
и процедурите за защита на личните данни и 
са наясно с отговорностите си за поддържане 
на поверителността на информацията за по-
требителите.

–  Писмена политика и процедури относно за-
щитата на личните данни и информацията за 
потребителите

–  Интервюта със служители
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата 

67)  Желаещите да ползват социалната услуга са 
подписали Декларация за съгласие за предос-
тавяне и обработване на лични данни за целите 
на изготвянето на ИОП и ИПП.

–  Декларации на потребителите
–  Подписани Декларации 

Критерий 6.2: Доставчикът на социалната услуга архивира досиетата на потребителите и ги съх-
ранява съгласно изискванията на Вътрешни правила за архивиране на информацията. 

Индикатор Източник на информация

68)  Всички документи се архивират по Правила за 
архивиране на информацията.

–  Правила за архивиране на информацията
–  Заповед, определяща състава на Комисия от 

служители за архивиране

69)  Процедурата за защита на личните данни на 
потребителите съдържа условията, времето и 
реда за унищожаване на личните данни.

–  Процедура за защита на личните данни на 
потребителите

Стандарт 7: Работа с общността
Работата с общността и системната комуникация на специализираната социална услуга ОПБЛС с 

държавни и общински служби, партньори, други доставчици на услуги и други допринасят за соци-
алното включване на потребителите в обществото. 

Критерий 7.1: Доставчикът предоставя социалната услуга ОПБЛС чрез взаимодействие с други 
доставчици на социални, здравни и други услуги.

Индикатор Източник на информация

70)  Услугите за потребителите се реализират коор-
динирано с други социални услуги, организации 
и институции.

–  Протоколи от проведени срещи за координация 
на ИПП и дейностите

–  Преглед на Вътрешните правила за работа и 
организация на дейността

–  ИПП на потребителите71)  Доставчикът съдейства на всички потребители 
за достъп до други форми на подкрепа съобразно 
индивидуалните им потребности и желания.

Критерий 7.2: Доставчикът на социалната услуга има разработена актуална информация за целите 
на външната и вътрешната комуникация.

Индикатор Източник на информация

72)  Информационните материали, предназначени 
за общността, са актуални и съдържат само 
обобщена информация за услугата. 

–  Информационни материали, налични в услугата
–  При необходимост, материали, подходящи за 

лица с ограничения в зрението, слуха или го-
вора и за лица с интелектуални затруднения

73)  Информационните материали за потребителите 
са в подходящ вид.

74)  Служители и потребители могат да посочат 
примери от съвместна работа с общността и 
други заинтересовани страни.

–  При наличие – материали от събития и дейности
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

75)  Актуална информация за услугата се предоставя 
поне два пъти годишно на насочващите органи.

–  Изходяща поща
–  Информационни материали, налични в услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

Стандарт 8: Финансов ресурс*
Добро финансово управление на специализираната социална услуга ОПБЛС.
(*) Този стандарт не се проверява, когато социалната услуга изцяло се финансира и управлява от 

частен доставчик.
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Критерий 8.1: Доставчикът планира и разходва финансовите средства за предоставяне на социал-
ната услуга ОПБЛС законосъобразно, ефективно, отчетно и отговорно.

Индикатор Източник на информация

76)  Годишният размер на средствата за финансиране на ус-
лугата е приет от общинския съвет като част от бюджета 
на общината за всички социални услуги, делегирани от 
държавата дейности.

–  Решение на общинския съвет

77)  Годишен план и отчет към определен период на сред-
ствата за финансиране на услугата по параграфи съгласно 
Единната бюджетна класификация за съответната година.

–  Бюджетна бланка за разпределяне 
на разходите

–  Отчет на направените разходи към 
определен период

–  Информация, подписана от ръково-
дителя на услугата

78)  Размерът на работните заплати на служителите съответ-
ства на Наредба за стандартите за заплащане на труда на 
служителите, осъществяващи дейности по предоставяне 
на социални услуги, които се финансират от държавния 
бюджет.

–  Поименно щатно разписание
–  Ведомости за работни заплати

Б. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за бездомни лица 
и семейства (ОПБЛС) е длъжен да осигури следните стандарти за квалификация и професионално 
развитие на служителите, които осъществяват дейността по предоставянето на услугата:

Стандарт 9: Структура и квалификация на служителите
Специализираната социална услуга ОПБЛС осигурява възможно най-високо качество на човешките 

ресурси, необходими за ефективно предоставяне на услугата, съобразно нейната специфика. 
Критерий 9.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява достатъчно на брой и с необходимата 

професионална подготовка служители.

Индикатор Източник на информация

79)  За всички позиции има разработени и одобрени 
длъжностни характеристики – при приложимост – с 
включено задължение по чл. 7, ал. 2 от ЗЗДет. 

–  Актуални длъжностни характеристики, 
подписани от работодателя и служителите 

80)  Наетите на трудов договор служители познават длъж-
ностните си характеристики.

–  Длъжностни характеристики, подписани 
от работодателя и служителите

–  Интервюта със служители

81)  В изискванията за заемане на длъжностите са заложени 
специални умения, като: 

–  способност за работа с бездомни лица, семейства, лица 
от уязвими групи и други; 

–  умения за бърза, адекватна реакция и вземане на ре-
шение в ситуация на криза, емоционален конфликт, 
осъществяване на кризисни интервенции, умения за 
адекватно поведение при работа с лица с агресивно/
автоагресивно поведение и други; 

–  добри комуникативни умения и умения за работа в 
екип – в самата услуга и при междуинституционално 
сътрудничество и взаимодействие.

–  Длъжностни характеристики
–  Обява за набиране на служители

82)  Всички наети лица съответстват по квалификация на 
изискванията, заложени в длъжностните им харак-
теристики. 

–  Длъжностни характеристики, подписани 
от работодателя и служителите

–  Трудови досиета на всички служители
–  Индивидуална годишна оценка на изпъл-

нението на длъжността за всеки служител

83)  Интервюираните служители са запознати с нормативна-
та уредба в сферата на социалните услуги и с Етичния 
кодекс на служителите, осъществяващи дейности по 
предоставяне на социални услуги.

–  Интервюта със служители

84)  Щатното разписание е запълнено на минимум 75%. –  Длъжностно щатно разписание:
  основни специалисти: социален работник; 

медицинска сестра;
  при необходимост, препоръчителни 

специалисти: специалист социални дей-
ности; 

  при необходимост, подпомагащи служи-
тели: готвач; хигиенист

–  Поименно щатно разписание

85)  Доставчикът е осигурил следните категории служи-
тели в услугата:

а) специалисти – основни специалисти, необходими за 
функционирането на услугата и препоръчителни специ-
алисти;
б) служители, подпомагащи функционирането на соци-
алната услуга.
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Индикатор Източник на информация

86)  Минималният брой по основните категории служите-
ли е съобразен с броя на потребителите в ОПБЛС.*

(*) Минимален брой на лицата, ползващи социалната ус-
луга – 10, и максимален брой лица, ползващи социалната 
услуга – 50.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Поименно щатно разписание
–  Коефициент за определяне числеността 

на служителите (0,2, при минимална 
численост от 4 служители)

87)  Всички служители са годни и правоспособни за работа 
с потребителите в услугата.

–  Медицински документи за всеки служи-
тел – при постъпване на работа

–  Свидетелство за съдимост за всеки слу-
жител – при постъпване на работа

–  Съответен на длъжността документ за 
образователен ценз

88)  Всеки служител е с редовна лична здравна книжка. –  Лични здравни книжки на служители-
те – заверени за всяка календарна година

89)  Интервюираните служители потвърждават, че ор-
ганизацията на сменния режим на работа е според 
договорните им отношения.

–  Интервюта със служители
–  Трудови договори на всички служители
–  Интервюта с ръководителя на услугата 
–  Преглед на счетоводни документи 
–  Работни графици за последните 4 месеца

90)  Установяване на текучество на кадри за последните 
12 месеца – по позиции и брой.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Информация, подписана от ръководителя
–  Преглед на счетоводни документи, ведо-

мости за работни заплати на служителите

91)  Брой сключени договори/споразумения за наемане на 
допълнителни служители/специалисти – фактическо 
състояние по позиции и брой.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Счетоводна документация
–  Информация, подписана от ръководителя 

на услугата

92)  Всички служители са с подписани трудови договори/
договори за извършване на определена работа/за пре-
доставяне на определена услуга.

–  Трудови досиета

93)  Оценката на служителите се извършва веднъж годишно 
и отразява целите и мерките за професионалното им 
развитие в ОПБЛС.

–  Формуляр за оценка
–  Процедура за оценка

94)  Резултатите от оценката на всеки служител се об-
съждат лично.

–  Подписан от ръководителя и служителя 
Формуляр за оценка

Критерий 9.2: Процедурата на доставчика на социалната услуга за подбор на служителите описва 
процесите и необходимите документи за подбор, наемане и сключване на договори със служителите 
(и доброволците). При приложимост, доставчикът привлича в дейността на услугата стажанти.

Индикатор Източник на информация

95)  Процедурата за подбор се спазва при назнача-
ване на всеки служител.

–  Процедура за подбор на служителите 
–  Интервюта със служители
–  Преглед на трудови досиета – позиции, обяви за 

работа, протоколи от интервюта с кандидатства-
щи за работа, длъжностни характеристики и др.

96)  Обявите за свободни работни места съответ-
стват на длъжностната характеристика за всяка 
позиция.

97)  При приложимост, подборът на доброволци е в 
съответствие с писмена процедура.

–  При приложимост, процедура за набиране на 
доброволци

98)  При приложимост, функциите, задълженията 
и ограниченията са разписани за всяка добро-
волческа позиция.

–  При приложимост, договор с всеки доброволец

99)  При приложимост, сътрудничество с учебни 
заведения за провеждане на учебни стажове.

–  Сключени споразумения с учебни заведения
–  Графици за стажуване

Стандарт 10: Развитие на служителите
Специализираната социална услуга ОПБЛС прилага ефективна система за управление на човеш-

ките ресурси с подходящи мерки за професионална подкрепа и личностно развитие на служителите 
при условия за учене през целия живот.
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Критерий 10.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява условия за професионално развитие 
на служителите.

Индикатор Източник на информация

100)  Служителите имат достъп до програми за квали-
фикация и обучителни курсове, съответстващи 
на разписаните им задължения и отговорности 
в длъжностните им характеристики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите

101)  При необходимост доставчикът осъществява 
партньорства с различни обучителни органи-
зации или обучители.

–  Сключени договори за квалификационни курсове
–  Автобиографии на обучители

102)  Служителите в услугата участват в научно-
практически курсове, обмяна на опит и/или 
добри практики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите

–  Индивидуална оценка на всеки служител

103)  Налична програма за въвеждащо и надграж-
дащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обуче-
ние на служителите за настоящата календарна 
година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за 
всеки служител

–  Индивидуални планове за професионално раз-
витие на всеки служител

Критерий 10.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява въвеждащи и надграждащи/специ-
ализирани обучения за служителите. 

Индикатор Източник на информация

104)  Всички новоназначени служители са преми-
нали въвеждащо обучение от минимум 36 
академични часа. 

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение 
на служителите 

–  Списък на участници и обучители от проведени 
въвеждащи обучения

105)  Служителите са преминали през последните 12 
месеца специализирано обучение от минимум 
24 академични часа (за основни специалисти, 
осъществяващи дейности по ръководство и 
предоставяне на социални услуги и препо-
ръчителни специалисти) и минимум 12 ака-
демични часа за служителите, подпомагащи 
функционирането на социалната услуга.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

–  Поименно щатно разписание

106)  Интервюираните служители познават своите 
Индивидуални планове за професионално 
развитие. 

–  Интервюта със служители
–  Индивидуални планове за професионално раз-

витие на всеки служител 

107)  Ръководителят на услугата е преминал през 
последните 12 месеца поне едно обучение, 
свързано с управленските функции.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

108)  Налична програма за въвеждащо и надграж-
дащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение 
на служителите за настоящата календарна година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за всеки 
служител

–  Индивидуални планове за професионално раз-
витие на всеки служител

Критерий 10.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява на служителите професионална под-
крепа чрез наставничество, групова и индивидуална супервизия. 

Индикатор Източник на информация

109)  Всеки новопостъпил служител без опит в 
системата на социалните услуги има назначен 
наставник, определен за период от 6 месеца 
от датата на назначаване.

–  Заповед за определяне на наставник
–  Досиета на новопостъпили служители без опит 

в системата на социални услуги
–  Интервю с ръководителя на услугата
–  При приложимост, интервю с определения нас- 

тавник 
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Индикатор Източник на информация

110)  Служителите са преминали външна групова 
супервизия – на всеки 6 месеца (за послед-
ните 12 месеца). 

–  График на супервизиите 
–  Протоколи/отчети/доклади от проведените су-

первизионни сесии 
–  Автобиографии на специалистите по супервизия 

(независимо дали се предоставя пряко от лице 
или от външна организация)

–  Договори с външни специалисти и/или достав-
чици на услуги по супервизия

111)  Служителите са преминали индивидуална 
супервизия – от външен за услугата специа-
лист – най-малко веднъж на всеки 6 месеца 
(за последните 12 месеца) и/или по-често, 
при заявка.

В. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за бездомни лица 
и семейства (ОПБЛС) е длъжен да осигури следните стандарти за ефективност на услугата с оглед 
на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им:

Стандарт 11: Вход в услугата
Приемането на потребители в специализираната социална услуга ОПБЛС е съобразно желанието 

и индивидуалните потребности и се извършва от доставчика на социалната услуга в съответствие с 
изискванията на нормативната уредба. 

Критерий 11.1: При приемане на потребител в социалната услуга ОПБЛС доставчикът изисква 
следните задължителни документи:

–  Искане/Заявление за ползване на услугата към доставчика;
–  Предварителна оценка на потребностите (ПОП).

Индикатор Източник на информация

112)  За всеки потребител доставчикът създава лич-
но досие, съдържащо съответните документи. 

–  Досиета на потребителите
–  Входяща кореспонденция
–  Регистър на потребителите

113)  Прилага се процедура за прием на потребители. –  Процедура за прием
–  Интервюта със служители
–  Информация за услугата

Критерий 11.2: При спешно приемане на потребители в социалната услуга ОПБЛС, осъществен 
без предварително насочване, доставчикът уведомява незабавно ДСП/общината за приема, като из-
готвянето на задължителните документи от насочващия орган и предоставянето им на доставчика 
се извършват след това съгласно регламентирания за това ред.

Индикатор Източник на информация

114)  Доставчикът уведомява ДСП/общината за 
приема на всяко лице, за което не е била из-
готвена ПОП. 

–  Писмено информиране от доставчика до ДСП/
общината за приема на лица без предварително 
насочване

–  Досиета на потребители

115)  За всеки потребител – Протокол за приемане 
на потребител в ОПБЛС.

–  Регистър на потребителите
–  Протоколи за прием на потребители

Стандарт 12: Управление на случай
Специализираната социална услуга ОПБЛС осигурява ефективно управление на случая за всеки 

потребител. Сумарният престой на потребител в ОПБЛС не е по-дълъг от 6 месеца за текущата 
календарна година.

Критерий 12.1: Предоставянето на социалната услуга ОПБЛС се извършва съобразно индивидуал-
ните оценки на потребностите (ИОП) на потребителите, индивидуалните планове за подкрепа (ИПП) 
и заложените в плана резултати. 

Индикатор Източник на информация

116)  За всеки потребител е наличен договор (с 
приложен ИПП), подписан от доставчика на 
услугата и потребителя.

–  Регистър на потребителите 
–  Преглед на договорите на потребителите
–  При приложимост, Заповед за упълномощаване 

на служител да подписва договори

117)  Структурата и съдържанието на договорите 
отговарят на изискванията на нормативната 
уредба.

–  Съдържателен преглед на договорите на по-
требителите

118)  Всеки потребител е регистриран в услугата. –  Регистър на потребителите 

119)  За всеки потребител на социалната услуга 
има налични подписани ИОП – от членовете 
на мултидисциплинарния екип и потребителя. 

–  Регистър на потребителите 
–  ИОП на потребителите
–  Документ, определящ членовете на мултидис-

циплинарния екип
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Индикатор Източник на информация

120)  Процесът на актуализиране на ИОП демон-
стрира взаимовръзка между нея и предходните 
оценки, планове и доклади. 

–  Съдържателен преглед на активните ИОП
–  Регистър на потребителите

121)  Структурата и съдържанието на ИПП отгова-
рят на изискванията на нормативната уредба и 
съдържат конкретни, реалистични и измерими 
цели и резултати.

–  Съдържателен преглед на всички ИПП на 
потребителите

–  Сравнителен преглед на произволно избрани 
ИПП на поне 5 потребители

–  Интервюта със служители

122)  ИОП и ИПП на потребителите са разработени 
и актуализирани в срок. 

–  ИОП и ИПП на потребителите
–  Първите ИОП и ИПП на потребителите са 

разработени във възможно най-кратък срок 
(според спешността на случая), но не по-късно 
от 20 дни от началната дата на заявяване на 
желанието за ползване на услугата/настанява-
нето (при спешно настаняване)

–  ИОП и ИПП на потребителите са актуализи-
рани в сроковете, определени в чл. 33, ал. 3 
или чл. 34, ал. 1, т. 1 от ППЗСУ

123)  За всички потребители са налични подписани 
ИПП – от членовете на мултидисциплинарния 
екип и потребителя.

–  ИПП на потребителите
–  Подписани ИПП от всички заинтересовани стра-

ни (включително мултидисциплинарен екип) 
–  При наличие – протоколи от процеса на об-

съждане

124)  Дейностите във всички прегледани ИПП отра-
зяват установените в ИОП потребности.

–  Съдържателен преглед на ИОП с ИПП на 
потребителите

Критерий 12.2: Прекратяване на ползването на социалната услуга ОПБЛС става според условията 
на договора с потребителя. 

Индикатор Източник на информация

125)  За всички случаи на прекратяване ползването 
на услугата съответните документи (актуализи-
рани ИОП, ИПП с препоръки или Доклад за 
оценка на постигнатите резултати с препоръки) 
са предоставени на насочващия орган (ДСП 
или община). 

–  Изходяща поща
–  Доклади за оценка на постигнатите резултати 

с препоръки – на случаен принцип 

126)  Всяко прекратяване ползването на услугата 
се документира.

–  Документи, удостоверяващи прекратяване 
ползването на услугата

–  Регистър на потребителите

Стандарт 13: Здраве и хранене
Специализираната социална услуга ОПБЛС осигурява храна и съдействие за достъп до здравни 

грижи и лечение на потребителите. 
Критерий 13.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на всеки потребител съдействие за 

получаване на първа помощ и достъп до здравни услуги.

Индикатор Източник на информация

127)  При спешни състояния потребителите са по-
лучили първа помощ.

–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист от 

проведени прегледи/лечения

128)  При приложимост, доставчикът е попълнил и 
предоставил на общината Декларация „Данни 
за здравно осигуряване на лица, осигурени от 
държавния бюджет“.

–  Декларация „Данни за здравно осигуряване на 
лица, осигурени от държавния бюджет“ – на 
електронен и хартиен носител, подадена от 
ръководителя на услугата за здравно неосигу-
рените лица

–  Изходяща поща
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Критерий 13.2: Доставчикът на социалната услуга поддържа в наличност основни лекарствени 
продукти за оказване на първа помощ и медицинско обслужване, за които не се изисква лекарско 
предписание.

Индикатор Източник на информация

129)  Основните лекарствени продукти за оказване 
на първа помощ и медицинско обслужване 
се съхраняват на специално място, до което 
потребителите нямат достъп.

–  Наблюдение на мястото за съхраняване на ле-
карствени продукти и определен ред за достъп 
до тях (напр. в Правилник за вътрешния ред, 
заповед и/или др.)

130)  Лекарствени продукти се осигуряват за потре-
бителите по Процедура за снабдяване, съхра-
нение, изписване и прилагане на лекарствени 
продукти.

–  Процедура за снабдяване, съхранение, изписване 
и прилагане на лекарствени продукти

–  Документи, удостоверяващи реда за снабдяване, 
съхранение и употреба на лекарствени продукти

Критерий 13.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява хранене на потребителите.

Индикатор Източник на информация

131)  Потребителите получават храна вечер и сутрин. –  Наблюдение
–  Разходо-оправдателни документи
–  Интервюта със служители
–  Интервюта с потребители

132)  Потребителите получават подходящи за сезона 
напитки.

133)  Обстановката в мястото за готвене и за хра-
нене е съобразена с броя и потребностите на 
потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта с потребители

134)  Храната отговаря на всички изисквания и 
хигиенни норми, като при приготвянето є се 
съблюдават нормите за правилно съхранение 
на продуктите и хигиена на пространствата и 
помещенията, които са в досег с нея.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Седмични менюта 
–  Предписания на ОДБХ

135)  Всички нуждаещи се от диетично хранене по-
требители получават възможност за диетично 
хранене.

–  При приложимост, заповедна книга (за еже-
дневно требване храната на потребителите)

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  ИПП на всички нуждаещи се от диетично 
хранене потребители

–  Седмични менюта

136)  Има ясни правила за това как се ползват общите 
помещения във връзка с приготвянето и/или 
консумирането на храна, както и складовите 
помещения за съхранение на продукти и кон-
сумативи (напр. шкафове, хладилник) – съв-
местно или индивидуално.

–  Наблюдение и описание на средата
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Разписани правила

Стандарт 14: Интегрирана подкрепа
Специализираната социална услуга ОПБЛС осигурява на потребителите комплексна подкрепа за 

посрещане на индивидуалните им и специални нужди.
Критерий 14.1: Доставчикът на социалната услуга оказва съдействие на потребителите за полу-

чаване на интегрирана подкрепа в съответствие с установените потребности и заявено желание от 
страна на потребителите.

Индикатор Източник на информация

137)  При управлението на всички случаи се оси-
гурява синхронизиране на дейностите за под-
крепа, заложени в ИПП за всеки потребител.

–  Съдържателен преглед на всички активни ИПП 
на потребителите

–  Интервюта със служители
–  При възможност, интервюта с потребители 

138)  Всички нуждаещи се потребители получават 
информация за посрещане на специфичните 
им потребности и съдействие за получаване 
на необходимата им интегрирана подкре-
па – ползване на социални и/или други услуги. 

–  ИПП на потребителите
–  Регистър на потребителите
–  Информационни материали на други услуги
–  Доклади/протоколи от работата по дейности за 

подкрепа
–  ПОП от ДСП/община
–  Съвместен план за интегрирано предоставяне 

на подкрепа
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Индикатор Източник на информация

139)  За потребителите с допълнителни потребно-
сти са заложени и изпълнявани дейности в 
техните ИПП.

–  ИПП на потребителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
–  Интервюта със служители

Стандарт 15: Взаимоотношения потребители – служители 
Специализираната социална услуга ОПБЛС създава условия за изграждане на отношения, основани 

на разбиране между потребителите и служителите, в които личните граници се зачитат.
Критерий 15.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага ясни правила за взаимо-

действие между служителите и потребителите, като при необходимост служителите прилагат стратегии 
за справяне с конфликтни ситуации.

Индикатор Източник на информация

140)  Има ясно разписани правила за взаимодействие 
между служителите и потребителите.

–  Разписани правила на взаимодействие между 
служителите и потребителите

141)  Служителите са запознати с правилата за 
взаимодействие и ги прилагат във взаимоот-
ношенията си с потребителите. 

–  Наблюдение
–  Интервюта със служители – примери за при-

лагани правила на взаимодействие
–  При приложимост, интервюта с потребите-

ли – споделяне на мнение за взаимоотноше-
нията им със служителите

142)  Потребителите са запознати по подходящ и 
разбираем за тях начин с правилата.

143)  Служителите имат необходимите знания и 
прилагат стратегии за справяне с конфликтни 
ситуации, при необходимост.

–  Интервюта със служители – примери за спра-
вяне с конфликтни ситуации

–  Регистрирани и докладвани инциденти, при 
приложимост

Критерий 15.2: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага Процедура за действие 
при проява на неприемливо поведение от страна на потребител. 

Индикатор Източник на информация

144)  Доставчикът има разработена Процедура за 
действие при проява на неприемливо поведение 
от страна на потребител.

–  Процедура за действие при проява на непри-
емливо поведение от страна на потребител/
Правилник за вътрешния ред

145)  Служителите в услугата са запознати с Проце-
дурата и я прилагат при необходимост.

–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители

146)  Потребителите на услугата са запознати по 
подходящ начин с Процедурата.

147)  Приложените мерки по Процедурата са реги-
стрирани.

–  Книга/регистър на наложените мерки
–  Досиета на потребителите

Стандарт 16: Права и закрила
Специализираната социална услуга ОПБЛС осигурява на потребителите закрила от всякакви форми 

на насилие, злоупотреба и небрежност и създава условия за спазване на техните права, включително 
правото на закрила на личността. Потребителите се подкрепят да изразяват мнение по въпроси, 
които ги касаят.

Критерий 16.1: Доставчикът на социалната услуга гарантира в максимална степен зачитане лич-
ното достойнство и защита на потребителите от злоупотреба и насилие.

Индикатор Източник на информация

148)  Интервюираните потребители познават Про-
цедурата за подаване на жалби в услугата. 

–  Процедура за подаване на жалби 
–  При приложимост, интервюта с потребители

149)  Всички подадени в последните 12 месеца 
жалби са нанесени в Регистър за жалбите.

–  Регистър за жалбите

150)  Всички подадени в последните 12 месеца жалби 
са разгледани и са предложени решения от 
Комисията по жалбите.

–  Заповед на ръководителя на ОПБЛС за създаване 
на Комисия 

–  Досие за всяка жалба (описание на жалбата, 
протоколи и решения от заседания на Комисията)

–  Доклад на Комисията до ръководителя на ОПБЛС
–  Отговор до жалбоподателя

151)  Интервюираните служители познават Проце-
дурата за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация.

–  Процедурата за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Интервюта със служители 
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Индикатор Източник на информация

152)  Интервюираните потребители са запознати 
с правото си на защита от всякакви форми 
на насилие и злоупотреба.

–  При приложимост, интервюта с потребители
–  ИПП на потребителите – планирани дейности

153)  Служителите преминават веднъж годишно 
обучение за закрила от насилие.

–  Удостоверение от обучение
–  Интервюта със служителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
Критерий 16.2: Доставчикът на социалната услуга създава условия за изслушване мнението на 

потребителите в процеса на предоставяне на услугата, като гарантира, че изразените мнения на по-
требителите няма да доведат до негативни последствия за тях. Доставчикът подкрепя участието на 
потребителите във вземането на решения по важни за тях въпроси.

Индикатор Източник на информация

154)  Мнението на потребителите се изслушва и 
зачита.

–  ИОП на потребителите
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Протоколи от участие на потребителите в екип-

ни обсъждания по важни въпроси за живота в 
услугата, както и от лични срещи с отговорния 
за него специалист

155)  На потребителите със затруднена комуникация 
са осигурени възможности да изразяват мне-
нието си и да се запознаят с взетите решения.

–  Използвани материали/подходи

Критерий 16.3: Доставчикът на социалната услуга търси активно мнението на потребителите при 
оценка на изпълнението на Програмата за развитие на качеството. 

Индикатор Източник на информация

156)  Разработени форми/материали за търсене на 
мнението на потребителите.

–  Форми/материали за търсене на мнението на 
потребители

–  Програма за развитие на качеството 

157)  Поне едно проучване на удовлетвореността на 
потребителите в рамките на всеки 6 месеца 
или при прекратяване на услугата от всеки 
потребител чрез целенасочена обратна връзка.

–  Интервюта с потребители 
–  При приложимост, въпросниците са адаптирани 

за лица с ограничения в зрението, слуха или 
говора и за лица с интелектуални затруднения

–  Налична обобщена информация от проучването 

158)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват по-
стигнатите резултати от проучването на 
удовлетвореността.

–  Съдържателен преглед на Програмата за разви-
тие на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената инфор-
мация от проучването

–  Годишен отчет с обобщена информация (към 
31 март за АКСУ)

Специализираната социална услуга ОПБЛС се предоставя комплексно1 със следните социални услуги:
–  информиране и консултиране – като специализирана социална услуга;
–  застъпничество и посредничество;
–  терапия;
–  обучение за придобиване на умения – като специализирана социална услуга.
Социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна грижа“ и „осигуряване на подслон“ или комби-

нация от две от тях не могат да се предоставят комплексно, тъй като и трите услуги имат за цел 
задоволяване на ежедневни потребности и осигуряване на безопасна среда за потребителите и ще се 
дублират дейности за подкрепа, осъществявани в тези социални услуги.

Доставчикът на социалната услуга ОПБЛС може да привлича/включва в дейността на услугата 
доброволци съгласно разработена от доставчика програма. Включването на стажанти е след сключ-
ване на споразумения между доставчика и съответните висши учебни заведения.

1 При комплексно предоставяне на социални услуги доставчикът по своя преценка може да раз-
работва общи или отделни програми, правила, регистри и други документи за различните видове 
социални услуги. При прилагане на подхода за общи документи за всички предоставяни комплексно 
услуги следва да има ясна и добре структурирана информация за всички видове социални услуги, ко-
ито доставчикът предоставя, както и за всички видове социални услуги, които всяко от лицата ползва 
комплексно от един доставчик.
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Приложение № 19 
към чл. 12

Стандарти и критерии за качество на специализирана социална услуга
Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация

А. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за лица в кри-
зисна ситуация (ОПЛКС) е длъжен да осигури следните стандарти за организация и управление на 
социалната услуга:

Стандарт 1: Управление
Системата за управление на специализираната социална услуга ОПЛКС се прилага ефективно и 

цялостно, като насърчава културата на качеството. Услугата гарантира, че целите на социалната ус-
луга, индивидуалните потребности на потребителите и постигнатите резултати за тях се реализират 
по възможно най-ефективен начин, като се ангажира с развиване и прилагане на добри практики.

Критерий 1.1: Доставчикът на социалната услуга прилага система за управление на служителите, 
ресурсите и качеството.

Индикатор Източник на информация

1)  Разписана система за управление на качест-
вото, в т.ч. на служителите и ресурсите.

–  Доставчикът представя доказателства за наличие 
на система за управление

–  Писмени политики и процедури, правила, пра-
вилници

–  Информация, подписана от ръководителя на ус-
лугата

2)  Обобщена информация (справка) относно 
резултата за потребителите за активните и 
приключени случаи. 

–  Попълнена форма с обобщена информация (период 
от време, брой обхванати потребители, проблеми 
(разрешени и неразрешени), общи тенденции и др.)

–  Анкети от обратни връзки от потребители
–  ИПП на потребителите

3)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват по-
стигнатите резултати.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие 
на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената информация
–  Годишен отчет с обобщена информация (към 

31 март за АКСУ)

4)  Всички служители са запознати със съдържа-
нието на обобщената информация за постигна-
тите резултати и вземат под внимание всички 
обстоятелства от значение за подобряване на 
ежедневната им работа. 

–  Интервюта със служители

Критерий 1.2: Управлението на социалната услуга ОПЛКС е ясно структурирано, като управля-
ващото услугата лице е назначено от доставчика на услугата за осъществяване на ръководство и е 
работодател на служителите, предоставящи услугата.

Индикатор Източник на информация

5)  Дейността на услугата се управлява от на-
значен от доставчика ръководител. 

–  Договор за назначаване (възлагане) на лицето, 
управляващо социалната услуга 

–  При приложимост, валидно пълномощно на ръ-
ководителя на услугата

6)  Определени са отговорностите, нивата на 
вземане на решения (подчиненост) и задъл-
женията на служителите. 

–  Длъжностни характеристики на служителите (вкл. 
органиграма)

Критерий 1.3: Доставчикът на социалната услуга прилага методи за работа, съобразени с проучени 
добри практики за работа с потребителите.

Индикатор Източник на информация

7)  При възможност, установяване на методи за 
работа в услугата, съобразени с проучени добри 
практики и подходи за работа с лица в кризисна 
ситуация.

–  Интервю с ръководителя на услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

8)  При възможност, ръководителят на услугата 
посочва поне една добра практика/иновация, 
приложена в услугата. 
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Стандарт 2: Организация на дейностите
Специализираната социална услуга ОПЛКС организира безопасността на настанените в услугата 

потребители, дейностите с тях, както и работата на служителите, според предварително изготвени 
правила за организация и функциониране на услугата. 

Критерий 2.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на потребителите среда за времен-
но пребиваване, в която се зачита правото им на лично пространство и уединение в условията на 
сигурност и зачитане на достойнството. Потребителите се насърчават според възможностите си да 
участват в поддържането в добър и хигиеничен вид на помещенията, които използват. 

Индикатор Източник на информация

9)  Всеки потребител има лично пространство в 
спалното помещение и място за лични вещи.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, разходо-оправдателни до-

кументи (за купувани артикули)

10)  За всяко лице са осигурени условия за уединение 
(за къпане, обличане, личен тоалет, конфиден-
циален разговор и др.).

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 

11)  Всички потребители разполагат с лични вещи, 
облекло и обувки, които се съхраняват в опре-
делен гардероб/шкаф, до който потребителят 
има непрекъснат достъп.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, разходо-оправдателни до-

кументи (закупуване на артикули)

12)  Интервюираните потребители потвърждават, че 
разполагат с индивидуално място за съхранение 
на лични вещи.

–  Интервюта с потребители

13)  Налични са периодично изработвани графици 
за почистването на помещенията.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители 

Критерий 2.2: Доставчикът на социалната услуга въвежда правила за изпълнение на ежедневни-
те дейности като хранене, хигиена, режим на влизане и излизане и други и съблюдава за тяхното 
прилагане.

Индикатор Източник на информация

14)  Наличен Правилник за вътрешния ред в услугата. –  Правилник за вътрешния ред

15)  Всички служители са запознати с Правилника 
и съблюдават спазването му.

–  Наблюдение 
–  Интервюта със служители 

16)  Потребителите са запознати с Правилника и 
го спазват.

–  Наблюдение 
–  Интервюта с потребители 
–  Документ, удостоверяващ, че потребителят е 

запознат с Правилника за вътрешния ред

Критерий 2.3: Доставчикът дейностите в социалната услуга ОПЛКС за осигуряване на временна 
подкрепа на потребителите за период не по-дълъг от 3 месеца за текущата година.

Индикатор Източник на информация

17)  Във всеки момент на пребиваването в услугата 
е осигурено присъствието на служител/охрана.

–  Одобрен месечен график (включително и на 
охраната)

–  Наблюдение
–  Рапортна книга
–  Интервюта със служители

18)  Предаването и приемането на дежурствата се 
организира чрез обмен на информация между 
съответните служители.

19)  Минимум един път месечно се провеждат общи 
екипни срещи за обсъждане на организацията 
на работа, както и за споделяне на информация 
от значение за развитието на отделните случаи.

Стандарт 3: Място на предоставяне
Мястото за предоставяне на социалната услуга ОПЛКС способства за постигане на целите на 

услугата, свързана с осигуряване на временно настаняване в безопасна среда на лица в кризисна 
ситуация и преодоляване на кризисната ситуация.
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Критерий 3.1: Общността е в достатъчна степен безопасна и позволява удобни комуникации с 
държавните институции, общинските власти и други ключови услуги. Мястото на социалната услуга 
ОПЛКС е комуникативно. Услугата има административен адрес на предоставяне.

Индикатор Източник на информация

20)  Средата на ОПЛКС е подходяща по отношение 
на прилежащата инфраструктура.

–  Наблюдение и описание на средата

21)  ОПЛКС е разположена самостоятелно – не е 
разположена в една сграда със социална услу-
га за резидентна грижа и/или разполага със 
собствен вход и изход.

22)  За достъпа до услугата няма прегради и пречки 
като бариери, забрана за спиране. 

23)  Установяване на административен адрес на 
услугата.

–  Решение на общинския съвет, а в случаите, когато 
социалните услуги са делегирани от държавата 
дейности, и Заповед на изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане

–  Регистър на АКСУ
Критерий 3.2: При възможност, специализираната среда на социалната услуга ОПЛКС разполага 

с прилежаща територия, която се обособява като част от услугата, и има лесен достъп до външните 
прилежащи пространства.*

(*) При липса на дворно място на територията на социалната услуга този критерий не се проверява.

Индикатор Източник на информация

24)  Специализираната среда на социалната услуга 
разполага с прилежащо дворно пространство.

–  Интервюта с потребители
–  Наблюдение и описание на средата

25)  Дворното пространство е добре поддържано.

26)  Интервюираните потребители потвърждават, 
че дворното пространство е достъпно за тях. 

Стандарт 4: Специализирана среда
Специализираната среда, в която се предоставя социалната услуга ОПЛКС, създава подходящи и 

устойчиви условия за настаняване, временен престой и подкрепа на потребителите.
Критерий 4.1: Помещенията за готвене, хранене, санитарните възли, дневна са достатъчно на 

брой, достъпни, обзаведени съобразено с функционалното им предназначение и потребностите на 
потребителите.

Индикатор Източник на информация

27)  За всеки настанен потребител е осигурено ин-
дивидуално легло в спалните помещения.

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Интервюта с потребители
–  Регистър на потребителите
–  Правила за достъп до помещенията и доку-

ментацията

28)  Налично е поне едно кухненско помещение с 
пространство за приготвяне на храна/разпре-
деляне на храна, за съхранение на хранителни 
продукти, оборудвано с необходимите уреди.

29)  Налично е поне едно помещение за хранене и 
занимания, в което могат да се съберат поне 
половината потребители.

30)  Обособено е място или помещение за пране и 
сушене на дрехи.

31)  Налично е поне едно помещение за служителите.

32)  При възможност, ОПЛКС осигурява условия 
за инцидентно настаняване членовете на едно 
семейство отделно от останалите потребители.

33)  Услугата осигурява условия за обособяване на 
част от помещенията с включени и санитарни 
такива с функции за изолиране на потребители 
по епидемични показания.

34)  Услугата осигурява условия за съхранение на 
лични вещи на потребителите по време на 
техния престой.
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Индикатор Източник на информация

35)  Услугата има здравен кабинет. –  Наблюдение и описание на помещенията

36)  Здравният кабинет в услугата е оборудван съ-
гласно нормативните изисквания.

37)  Налице са условия за съхранение на лична 
документация на потребителите и архив (напр. 
метален шкаф, който се заключва).

–  Правила за достъп до помещенията и доку-
ментацията 

–  Наблюдение и описание

38)  Налично е необходимо оборудване при съб-
людаване на професионалните норми и изис-
квания – домофон, телефонен пост, интернет 
връзка, видеонаблюдение (в общи помещения, 
коридори, входове), сигнална инсталация, ако 
е приложимо.

Критерий 4.2: Санитарно-хигиенните помещения (бани, тоалетни) в социалната услуга ОПЛКС 
са достатъчно на брой.

Индикатор Източник на информация

39)  ОПЛКС осигурява бани и тоалетни отделно за жени 
и мъже.

–  Наблюдение и описание на помещенията

40)  Санитарните съоръжения са съобразени с потреб-
ностите на потребителите.

41)  Служителите ползват санитарен възел, различен от 
тези на потребителите. 

42)  Всички санитарни съоръжения са работещи.
Критерий 4.3: Доставчикът на социалната услуга спазва санитарно-хигиенните изисквания по 

отношение осветление, отопление и вентилация на всички помещения. 

Индикатор Източник на информация

43)  Всички помещения се отопляват, като през 
зимния период се поддържа постоянна темпера-
тура в съответствие с хигиенните изисквания, в 
спалните – 18-22°С, а в дневната – 20°С, когато 
се използват от потребителите

–  Наблюдение и описание на помещенията (тер-
мометър в услугата)

–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители

44)  Помещенията са проветрени и нямат специфи-
чен мирис. 

–  Наблюдение и описание на помещенията

45)  Няма наличие на влага и мухъл в помещенията.

46)  Общите помещения и помещенията за нощувка 
имат естествен източник на светлина.

Критерий 4.4: Специализираната среда (материалната база), в която се предоставя социалната 
услуга ОПЛКС, е в състояние да посрещне потребители със специални потребности при придвижване. 

Индикатор Източник на информация

47)  Функционираща рампа или други подходящи 
приспособления (напр. асансьор, подемник) на 
подходящо и лесно достъпно входно място към 
ОПЛКС.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Документи за въвеждане в експлоатация на 

съответното съоръжение
–  При възможност, интервюта с потребители 
–  Наблюдение и описание на средата

48)  При приложимост, има санитарен възел, приспо-
собен за ползване от потребители с инвалидни 
колички.

49)  Вратите позволяват ползване от потребители 
със затруднения при придвижване – нямат пра-
гове, бравите са на достъпна за потребителите 
височина. 

50)  Широчината на всички коридори и врати по 
пътя на движение позволяват безпрепятствено 
преминаване на инвалидна количка.
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Стандарт 5: Безопасност и сигурност
Специализираната социална услуга ОПЛКС осигурява сигурна и безопасна среда за потребителите 

и служителите според действащите нормативни изисквания, като доставчикът регулярно съгласува 
действията си с препоръките на компетентните органи.

Критерий 5.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява аварийна и пожарна безопасност за 
потребителите и служителите.

Индикатор Източник на информация

51)  Интервюираните служители са запознати със 
своите задължения по Плана за защита при 
бедствия и аварии.

–  Интервюта със служители 
–  План за защита при бедствия и аварии
–  Протоколи от проведени учебни евакуационни 

мероприятия
–  Предписания на Служба „Пожарна безопасност 

и защита на населението“
–  Пожарно досие/Процедура за реакция при пожар 

52)  Има обозначен авариен изход, работещо ева-
куационно осветление.

–  Протоколи/предписания от Служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“

–  Наблюдение

53)  Евакуационен план – поставен на видно място 
и в едър план.

–  Наблюдение

Критерий 5.2: Доставчикът на социалната услуга има разработена процедура за съхранение и 
използване на потенциално вредни вещества. 

Индикатор Източник на информация

54)  Налична писмена процедура за съхранение и 
използване на потенциално вредни вещества. 

–  Процедура за съхранение и използване на по-
тенциално вредни вещества 

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

55)  Има писмени указания за начина и дозировката 
на използване на препаратите за дезинфекция 
на ръцете на служителите, потребителите и на 
повърхностите.

56)  Перилните, миещите средства и други потен-
циално вредни вещества са ясно обозначени 
и – при приложимост – се съхраняват разделно 
от храните, в специални за това места, които 
са недостъпни за потребителите.

Критерий 5.3: Доставчикът на социалната услуга прилага Програма за превенция и план за дейст-
вие при възникване на епидемична ситуация. Доставчикът осигурява лични предпазни средства за 
служителите и потребителите на услугата.

Индикатор Източник на информация

57)  Разработена Програма за превенция 
и план за действие при възникване на 
епидемична ситуация.

–  Програма за превенция и план за действие при въз-
никване на епидемична ситуация

58)  Всички служители са запознати с разпи-
саната Програма за превенция и план за 
действие при възникване на епидемична 
ситуация.

–  Документ, удостоверяващ, че на служителите е пре-
доставена програмата

–  Документ, удостоверяващ, че се провежда периодичен 
инструктаж

–  Интервюта със служители

59)  Всички потребители и служители имат 
лични предпазни средства – маски, ръка-
вици и други, включително еднократни 
престилки, облекло и обувки за служите-
лите, които се използват само в услугата.

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

Критерий 5.4: Доставчикът на социалната услуга гарантира закрилата на потребителите при на-
стъпване на инцидент, застрашаващ живота и здравето на потребител.

Индикатор Източник на информация

60)  Утвърдена Процедура за уведомяване и действие 
при инцидент/смърт на потребител.

–  Процедура за уведомяване и действие при ин-
цидент/смърт на потребител 

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резул-

татите от тях
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Индикатор Източник на информация

61)  Всички служители са запознати със своите за-
дължения съгласно Процедурата.

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резул-

татите от тях

62)  Проведен инструктаж/обучение на служителите 
за оказване на първа помощ поне веднъж през 
последните 12 месеца. 

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  Протокол от проведен инструктаж/обучение

63)  Всички потребители са информирани по подхо-
дящ начин за реда на информиране при случай 
на инцидент/смърт на потребител.

–  При приложимост, интервюта с потребители

Критерий 5.5: Доставчикът на социалната услуга осигурява защита на потребителите от външни 
за услугата лица.

Индикатор Източник на информация

64)  ОПЛКС установява пропускателен режим за 
външни лица. 

–  Процедура за пропускателния режим
–  Регистър на посетителите

65)  При възможност, ОПЛКС осигурява физическа 
охрана. 

–  Наблюдение и описание
–  Договори за охрана
–  Интервю с ръководителя на услугата

Стандарт 6: Поверителност и сигурност на информацията
Специализираната социална услуга ОПЛКС гарантира в максимална степен защита на повери-

телността, сигурността на личните данни и информацията за потребителите.
Критерий 6.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага политики и процедури за 

сигурността и поверителността на личните данни за потребителите.

Индикатор Източник на информация

66)  Всички служители са запознати с политиката 
и процедурите за защита на личните данни и 
са наясно с отговорностите си за поддържане 
на поверителността на информацията за по-
требителите.

–  Писмена политика и процедури относно за-
щитата на личните данни и информацията за 
потребителите

–  Интервюта със служители
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата 

67)  Желаещите да ползват социалната услуга са 
подписали Декларация за съгласие за предос-
тавяне и обработване на лични данни за целите 
на изготвянето на ИОП и ИПП.

–  Подписани Декларации

Критерий 6.2: Доставчикът на социалната услуга архивира досиетата на потребителите и ги съх-
ранява съгласно изискванията на Вътрешни правила за архивиране на информацията. 

Индикатор Източник на информация

68)  Всички документи се архивират по Правила за 
архивиране на информацията.

–  Правила за архивиране на информацията
–  Заповед, определяща състава на Комисия от 

служители за архивиране

69)  Процедурата за защита на личните данни на 
потребителите съдържа условията, времето и 
реда за унищожаване на личните данни.

–  Процедура за защита на личните данни на 
потребителите

Стандарт 7: Работа с общността
Работата с общността и системната комуникация на специализираната социална услуга ОПЛКС 

с партньори, други доставчици, държавни и общински служби, бизнес, медии, читалища и други 
допринасят за социалното включване на потребителите в обществото.

Критерий 7.1: Доставчикът предоставя социалната услуга ОПЛКС чрез взаимодействие с други 
доставчици на социални, образователни, здравни, културни и други услуги.

Индикатор Източник на информация

70)  Услугите за потребителите се реализират коор-
динирано с други социални услуги, организации 
и институции.

–  Протоколи от проведени срещи за координация 
на ИПП и дейностите

–  Преглед на Вътрешните правила за работа и 
организация на дейността

–  ИПП на потребителите
71)  Доставчикът съдейства на всички потребители 

за достъп до други форми на подкрепа съобразно 
индивидуалните им потребности и желания.
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Критерий 7.2: Доставчикът на социалната услуга има разработена и налична актуална информация 
за целите на външна и вътрешна комуникация.

Индикатор Източник на информация

72)  Информационните материали, предназначени 
за общността, са актуални и съдържат само 
обобщена информация за услугата. 

–  Информационни материали, налични в услугата
–  При необходимост, материали, подходящи за 

лица с ограничения в зрението, слуха или го-
вора и за лица с интелектуални затруднения

73)  Информационните материали за потребители-
те са в подходящ вид, съобразен с възрастта и 
степента на развитието им.

74)  Служители и потребители могат да посочат 
примери от съвместна работа с общността и 
други заинтересовани страни.

–  При наличие – материали от събития и дейности
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

75)  Актуална информация за услугата се предоставя 
поне два пъти годишно на ДСП.

–  Изходяща поща
–  Информационни материали, налични в услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

Стандарт 8: Финансов ресурс*
Добро финансово управление на специализираната социална услуга ОПЛКС. 
(*) Този стандарт не се проверява, когато социалната услуга изцяло се финансира и управлява от 

частен доставчик.
Критерий 8.1: Доставчикът на услуга планира и разходва финансовите средства за предоставяне 

на социалната услуга ОПЛКС законосъобразно, ефективно, отчетно и отговорно.

Индикатор Източник на информация

76)  Годишният размер на средствата за финансиране 
на услугата е приет от общинския съвет като 
част от бюджета на общината за всички соци-
ални услуги, делегирани от държавата дейности.

–  Решение на общинския съвет

77)  Годишен план и отчет към определен период 
на средствата за финансиране на услугата по 
параграфи съгласно Единната бюджетна класи-
фикация за съответната година.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Отчет на направените разходи към определен 

период
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

78)  Размерът на работните заплати на служителите 
съответства на Наредба за стандартите за запла-
щане на труда на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги, 
които се финансират от държавния бюджет.

–  Поименно щатно разписание
–  Ведомости за работни заплати

Критерий 8.2: При приложимост, дължимите такси за ползване на социалната услуга ОПЛКС от 
потребителите се събират редовно в определения за потребителя размер и са отразени в счетоводната 
документация на доставчика на услугата. 

Индикатор Източник на информация

79)  Размерът на събраните такси не надхвърля 
размера на дължимите такси. 

–  Таксова книга
–  Разходо-оправдателен документ за внесена такса
–  Регистър на потребителите

80)  Поне 80% от дължимите от потребителите 
такси са събрани от доставчика за последните 
12 месеца. 

–  Установяване на брой и размер на дължими такси
–  Таксова книга
–  Разходо-оправдателен документ за внесена такса
–  Регистър на потребителите

Б. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за лица в кризис-
на ситуация (ОПЛКС) е длъжен да осигури следните стандарти за квалификация и професионално 
развитие на служителите, които осъществяват дейността по предоставянето на услугата:

Стандарт 9: Структура и квалификация на служителите
Специализираната социална услуга ОПЛКС осигурява възможно най-високо качество на човешките 

ресурси, необходими за ефективно предоставяне на услугата, съобразно нейната специфика. 
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Критерий 9.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява достатъчно на брой и с необходимата 
професионална подготовка служители.

Индикатор Източник на информация

81)  За всички позиции има разработени и одобрени 
длъжностни характеристики – при приложи-
мост – с включено задължение за съдействие 
по чл. 7 от ЗЗДет.

–  Актуални длъжностни характеристики, подпи-
сани от работодателя и служителите

82)  Наетите на трудов договор служители познават 
длъжностните си характеристики

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Интервюта със служители

83)  В изискванията за заемане на длъжностите за 
служителите са заложени специални умения, 
като: 

–  способност за работа с лица в кризисна ситуация, 
семейства, лица от уязвими групи и други; 

–  умения за бърза, адекватна реакция и вземане на 
решение в ситуация на криза, емоционален кон-
фликт, осъществяване на кризисни интервенции, 
умения за адекватно поведение при работа с лица 
с агресивно/автоагресивно поведение и други; 

–  добри комуникативни умения и умения за работа 
в екип – в самата услуга и при междуинституци-
онално сътрудничество и взаимодействие. 

–  Длъжностни характеристики
–  Обява за набиране на служители

84)  Всички наети лица съответстват по квалифика-
ция на изискванията, заложени в длъжностните 
им характеристики. 

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Трудови досиета на всички служители
–  Индивидуална годишна оценка на изпълнението 

на длъжността за всеки служител

85)  Интервюираните служители са запознати с 
нормативната уредба в сферата на социалните 
услуги, както и с Етичния кодекс на служите-
лите, осъществяващи дейности по предоставяне 
на социални услуги.

–  Интервюта със служители

86)  Щатното разписание е запълнено на минимум 
75%.

–  Длъжностно щатно разписание:
  основни специалисти: социален работник; ме-

дицинска сестра;
  при необходимост, препоръчителни специали-

сти: специалист социални дейности; 
  при необходимост, подпомагащи служители: 

хигиенист; поддръжка
–  Поименно щатно разписание

87)  Доставчикът е осигурил следните категории 
служители в услугата:
а) специалисти – основни специалисти, необхо-
дими за функционирането на услугата и препо-
ръчителни специалисти;
б) служители, подпомагащи функционирането 
на социалната услуга.

88)  Минималният брой по основните категории 
служители е съобразен с броя на потребителите 
в ОПЛКС.*
(*) Минимален брой на лицата, ползващи социална-
та услуга – 10, и максимален брой лица, ползващи 
социалната услуга – 15.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Поименно щатно разписание
–  Коефициент за определяне числеността на 

служителите (0,35)

89)  Всеки служител е с редовна лична здравна 
книжка.

–  Лични здравни книжки на служителите – за-
верени за всяка календарна година

90)  Всички служители са годни и правоспособни 
за работа с потребителите в услугата.

–  Медицински документи за всеки служител – при 
постъпване на работа

–  Свидетелство за съдимост за всеки служи-
тел – при постъпване на работа

–  Съответен на длъжността документ за обра-
зователен ценз

91)  Интервюираните служители потвърждават, че 
организацията на работа е според договорните 
им отношения.

–  Интервюта със служители
–  Трудови договори на всички служители
–  Интервюта с ръководителя на услугата 
–  Преглед на счетоводни документи 
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Индикатор Източник на информация

92)  Установяване текучество на кадри за последните 
12 месеца – по позиции и брой.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Информация, подписана от ръководителя
–  Преглед на счетоводни документи, ведомости 

за работни заплати на служителите

93)  Брой сключени договори/споразумения за на-
емане на допълнителни служители/специали-
сти – фактическо състояние по позиции и брой.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Счетоводна документация
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

94)  Всички служители са с подписани трудови до-
говори/договори за извършване на определена 
работа/за предоставяне на определена услуга.

–  Трудови досиета

95)  Оценката на служителите се извършва веднъж 
годишно и отразява целите и мерките за про-
фесионалното им развитие в ОПЛКС.

–  Формуляр за оценка
–  Процедура за оценка

96)  Резултатите от оценката на всеки служител се 
обсъждат лично.

–  Подписан от ръководителя и служителя Фор-
муляр за оценка

Критерий 9.2: Процедурата на доставчика на социалната услуга за подбор на служителите описва 
процесите и необходимите документи за подбор, наемане и сключване на договори със служителите 
(и доброволците). При приложимост, доставчикът привлича в дейността на услугата стажанти.

Индикатор Източник на информация

97)  Процедурата за подбор се спазва при назнача-
ване на всеки служител.

–  Процедура за подбор на служителите 
–  Интервюта със служители
–  Преглед на трудови досиета – позиции, обяви за 

работа, протоколи от интервюта с кандидатства-
щи за работа, длъжностни характеристики и др.

98)  Обявите за свободни работни места съответ-
стват на длъжностната характеристика за всяка 
позиция.

99)  При приложимост, подборът на доброволци е в 
съответствие с писмена процедура.

–  При приложимост, процедура за набиране на 
доброволци

100)  При приложимост, функциите, задълженията 
и ограниченията са разписани за всяка добро-
волческа позиция.

–  При приложимост, договор с всеки доброволец

101)  При приложимост, сътрудничество с учебни 
заведения за провеждане на учебни стажове.

–  Сключени споразумения с учебни заведения
–  Графици за стажуване

Стандарт 10: Развитие на служителите
Специализираната социална услуга ОПЛКС прилага ефективна система за управление на човеш-

ките ресурси с подходящи мерки за професионална подкрепа и личностно развитие на служителите 
при условия за учене през целия живот.

Критерий 10.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява условия за професионално развитие 
на служителите.

Индикатор Източник на информация

102)  Служителите имат достъп до програми за квали-
фикация и обучителни курсове, съответстващи 
на разписаните им задължения и отговорности 
в длъжностните им характеристики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите

103)  При необходимост доставчикът осъществява 
партньорства с различни обучителни органи-
зации или обучители.

–  Сключени договори за квалификационни курсове
–  Автобиографии на обучители

104)  Служителите в услугата участват в научно-
практически курсове, обмяна на опит и/или 
добри практики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите

–  Индивидуална оценка на всеки служител

105)  Налична програма за въвеждащо и надграж-
дащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обуче-
ние на служителите за настоящата календарна 
година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за 
всеки служител

–  Индивидуални планове за професионално раз-
витие на всеки служител
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Критерий 10.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява въвеждащи и надграждащи/специ-
ализирани обучения за служителите. 

Индикатор Източник на информация

106)  Всички новоназначени служители са преми-
нали въвеждащо обучение от минимум 36 
академични часа. 

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите 

–  Списък на участници и обучители от проведени 
въвеждащи обучения

107)  Служителите са преминали през последните 12 
месеца специализирано обучение от минимум 
24 академични часа (за основни специалисти, 
осъществяващи дейности по ръководство и 
предоставяне на социални услуги и препоръчи-
телни специалисти) и минимум 12 академични 
часа за служителите, подпомагащи функцио-
нирането на социалната услуга.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

–  Поименно щатно разписание

108)  Интервюираните служители познават своите 
Индивидуални планове за професионално 
развитие. 

–  Интервюта със служители
–  Индивидуални планове за професионално раз-

витие на всеки служител 

109)  Ръководителят на услугата е преминал през 
последните 12 месеца поне едно обучение, 
свързано с управленските функции.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

Критерий 10.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява на служителите професионална под-
крепа чрез наставничество, групова и индивидуална супервизия. 

Индикатор Източник на информация

110)  Всеки новопостъпил служители без опит в 
системата на социалните услуги има назначен 
наставник, определен за период от 6 месеца от 
датата на назначаване.

–  Заповед за определяне на наставник
–  Досиета на новопостъпили служители без опит 

в системата на социални услуги
–  Интервю с ръководителя на услугата
–  При приложимост, интервю с определения 

наставник 

111)  Служителите са преминали групова супервизия 
на всеки 6 месеца (за последните 12 месеца) и/
или индивидуална супервизия по желание на 
служителя или по преценка на ръководителя 
на услугата.

–  График на супервизиите – по видове
–  Протоколи/отчети от проведените супервизи-

онни сесии 
–  Автобиографии на специалистите по супервизия 

(независимо дали се предоставя пряко от лице, 
или от външна организация)

–  При приложимост, договори с външни специали-
сти и/или доставчици на услуги по супервизия

В. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за лица в кризисна 
ситуация (ОПЛКС) е длъжен да осигури следните стандарти за ефективност на услугата с оглед на 
постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им:

Стандарт 11: Вход в услугата
Приемането в специализираната социална услуга ОПЛКС е съобразно индивидуалните потребности 

на потребителя и се извършва от доставчика на социалната услуга в съответствие с изискванията 
на нормативната уредба. 

Критерий 11.1: При приемане на потребител в социалната услуга ОПЛКС доставчикът изисква 
следните задължителни документи:

–  Искане/Заявление за ползване на услугата към доставчика;
–  Предварителна оценка на потребностите (ПОП).

Индикатор Източник на информация

112)  За всеки потребител доставчикът създава лич-
но досие, съдържащо съответните документи.

–  Досиета на потребителите
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Критерий 11.2: При спешно приемане на потребител(и) в социалната услуга ОПЛКС, осъществен 
без предварително насочване, съгласно чл. 77, ал. 3 от ЗСУ, доставчикът уведомява незабавно ДСП 
за приема, като изготвянето на задължителните документи от насочващия орган и предоставянето 
им на доставчика се извършват след настаняването на лицето в услугата съгласно регламентирания 
за това ред.

Индикатор Източник на информация

113)  Доставчикът уведомява ДСП за приема на 
всяко лице, за което не е била изготвена ПОП. 

–  Писмено информиране от доставчика до ДСП 
за приема на лица без предварително насочване

–  Досиета на потребители

114)  За всеки потребител – Протокол за приемане 
на потребител в ОПЛКС.

–  Регистър на потребителите
–  Протоколи за прием на потребители

Стандарт 12: Управление на случай
Специализираната социална услуга ОПЛКС осигурява ефективно управление на случая за всеки 

потребител. Сумарният престой на потребител в ОПЛКС не е по-дълъг от 3 месеца за текущата година.
Критерий 12.1: Доставчикът предоставя социалната услуга ОПЛКС съобразно индивидуалните 

оценка на потребностите (ИОП) на потребителите, индивидуален план за подкрепа (ИПП) и зало-
жените в Плана резултати, като гарантира участие на потребителя и други заинтересовани страни.

Индикатор Източник на информация

115)  За всеки потребител е наличен договор (с 
приложен ИПП), подписан от доставчика на 
услугата и потребителя.  

–  Регистър на потребителите 
–  Преглед на договорите на потребителите
–  При приложимост, Заповед за упълномощаване 

на служител да подписва договори

116)  Структурата и съдържанието на договорите 
отговарят на изискванията на нормативната 
уредба.

–  Съдържателен преглед на договорите на по-
требителите

117)  Всеки потребител е регистриран в услугата. –  Регистър на потребителите 

118)  За всеки потребител на социалната услуга 
има налични подписани ИОП – от членовете 
на мултидисциплинарния екип и потребите-
ля.  

–  Регистър на потребителите 
–  ИОП на потребителите
–  Документ, определящ членовете на мултидис-

циплинарния екип

119)  Процесът на актуализиране на ИОП демон-
стрира взаимовръзка между актуалната ИОП 
и предходни оценки, планове и доклади. 

–  Съдържателен преглед на активните ИОП
–  Регистър на потребителите

120)  Структурата и съдържанието на ИПП отгова-
рят на изискванията на нормативната уредба и 
съдържат конкретни, реалистични и измерими 
цели и резултати.

–  Съдържателен преглед на всички ИПП на 
потребителите

–  Сравнителен преглед на произволно избрани 
ИПП на поне 5 потребители

–  Интервюта със служители

121)  ИОП и ИПП на потребителите са разработени 
и актуализирани в срок. 

–  ИОП и ИПП на потребителите
–  Първите ИОП и ИПП на потребителите са 

разработени във възможно най-кратък срок 
(според спешността на случая), но не по-късно 
от 20 дни от началната дата на заявяване на 
желанието за ползване на услугата/настанява-
нето (при спешно настаняване)

–  ИОП и ИПП на потребителите са актуализи-
рани в сроковете, определени в чл. 33, ал. 3 
или чл. 34, ал. 1, т. 1 от ППЗСУ

122)  За всички потребители са налични подписани 
ИПП – от членовете на мултидисциплинарния 
екип и потребителя.

–  ИПП на потребителите
–  Подписани ИПП от всички заинтересовани стра-

ни (включително мултидисциплинарен екип) 
–  При наличие – протоколи от процеса на об-

съждане

123)  Дейностите във всички прегледани ИПП отра-
зяват установените в ИОП потребности.

–  Съдържателен преглед на ИОП с ИПП на 
потребителите
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Критерий 12.2: Доставчикът планира и подготвя прекратяване ползването на социалната услуга 
ОПЛКС от всеки потребител съвместно с ДСП. 

Индикатор Източник на информация

124)  Мултидисциплинарна среща с участието на 
потребителя или законния представител, на 
която се обсъждат постигнатите резултати и 
необходимостта от прекратяване на услугата.

–  Протоколи от процеса на обсъждане, подпи-
сани от потребителя и/или негов законен 
представител

125)  Изготвяне на доклад/предложение до насоч-
ващия орган, съдържащ: а) цялостна инфор-
мация по развитие на случая, б) оценка на 
постигнатите резултати и в) предложение за 
прекратяване ползването на услугата.

–  Доклади/предложения за прекратяване на 
услугата 

126)  Всяко прекратяване ползването на услугата 
се документира.

–  Документи, удостоверяващи прекратяване 
ползването на услугата

–  Регистър на потребителите
Стандарт 13: Здраве и хранене
Специализираната социална услуга ОПЛКС осигурява храна и съдействие за достъп до здравни 

грижи и лечение на потребителите по време на престоя им в услугата. 
Критерий 13.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на всеки потребител съдействие за 

получаване на първа помощ и достъп до здравни услуги.

Индикатор Източник на информация

127)  При спешни състояния потребителите са по-
лучили първа помощ.

–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист от 

проведени прегледи/лечения

128)  При приложимост, доставчикът е попълнил и 
предоставил на общината Декларация „Данни 
за здравно осигуряване на лица, осигурени от 
държавния бюджет“.

–  Декларация „Данни за здравно осигуряване на 
лица, осигурени от държавния бюджет“ – на 
електронен и хартиен носител, подадена от 
ръководителя на услугата за здравно неосигу-
рените лица

–  Изходяща поща
Критерий 13.2: Доставчикът на социалната услуга поддържа в наличност основни лекарствени 

продукти за оказване на първа помощ и медицинско обслужване, за които не се изисква лекарско 
предписание.

Индикатор Източник на информация

129)  Основните лекарствени продукти за оказване 
на първа помощ и медицинско обслужване 
се съхраняват на специално място, до което 
потребителите нямат достъп.

–  Наблюдение на мястото за съхраняване на ле-
карствени продукти и определен ред за достъп 
до тях (напр. в Правилник за вътрешния ред, 
заповед и/или др.)

130)  Лекарствени продукти се осигуряват за потре-
бителите по Процедура за снабдяване, съхра-
нение, изписване и прилагане на лекарствени 
продукти.

–  Процедура за снабдяване, съхранение, изписване 
и прилагане на лекарствени продукти

–  Документи, удостоверяващи реда за снабдяване, 
съхранение и употреба на лекарствени продукти

Критерий 13.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява хранене на потребителите.

Индикатор Източник на информация

131)  Потребителите получават храна вечер и сутрин. –  Наблюдение
–  Разходо-оправдателни документи
–  Интервюта със служители
–  Интервюта с потребители

132)  Потребителите получават подходящи за сезона 
напитки.

133)  Обстановката в мястото за готвене и за хра-
нене е съобразена с броя и потребностите на 
потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта с потребители

134)  Храната отговаря на всички изисквания и 
хигиенни норми, като при приготвянето є се 
съблюдават нормите за правилно съхранение 
на продуктите и хигиена на пространствата и 
помещенията, които са в досег с нея.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Седмични менюта 
–  Предписания на ОДБХ
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Индикатор Източник на информация

135)  Всички, нуждаещи се от диетично хранене 
потребители, получават възможност за дие-
тично хранене.

–  При приложимост, заповедна книга (за еже-
дневно требване храната на потребителите)

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  ИПП на всички нуждаещи се от диетично 
хранене потребители

–  Седмични менюта

136)  Прилагат се ясни правила за ползване на общите 
помещения във връзка с приготвянето и/или 
консумирането на храна, както и складовите 
помещения за съхранение на продукти и кон-
сумативи (напр. шкафове, хладилник) – съв-
местно или индивидуално.

–  Наблюдение и описание на средата
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Разписани правила

Стандарт 14: Интегрирана подкрепа
Специализираната социална услуга ОПЛКС осигурява на потребителите комплексна подкрепа за 

посрещане на индивидуалните им и специални нужди.
Критерий 14.1: Доставчикът на социалната услуга оказва съдействие на потребителите за полу-

чаване на интегрирана подкрепа в съответствие с установените потребности и заявка от страна на 
потребителите.

Индикатор Източник на информация

137)  При управлението на всички случаи се осигуря-
ва синхронизиране на дейностите за подкрепа, 
заложени в ИПП за всеки потребител.

–  Съдържателен преглед на всички активни ИПП 
на потребителите

–  Интервюта със служители
–  При възможност, интервюта с потребители 

138)  Всички, нуждаещи се потребители, получават 
информация за посрещане на специфичните 
им потребности и съдействие за получаване на 
необходимата им интегрирана подкрепа – полз-
ване на социални и/или други услуги. 

–  ИПП на потребителите
–  Регистър на потребителите
–  Информационни материали на други услуги
–  При възможност, интервюта с потребители – по-

сочват поне един пример на съдействие
–  Интервюта със служители – посочват поне два 

примера на съдействие

139)  Услугата взаимодейства активно с други соци-
ални услуги, както и с различните системи с 
цел ефективност и комплексност на подкрепата. 

–  Преглед на ИПП на нуждаещите се потребители
–  Доклади/Протоколи от работата по дейностите 

за подкрепа
–  ПОП от ДСП, направления (при приложимост)
–  Съвместен план за интегрирано предоставяне 

на подкрепа
Стандарт 15: Взаимоотношения потребители – служители 
Специализираната социална услуга ОПЛКС осигурява условия за изграждане на отношения, 

основани на разбиране между потребителите и служителите, в които личните граници се зачитат.
Критерий 15.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага ясни правила за взаимо-

действие между служителите и потребителите, като при необходимост служителите прилагат стратегии 
за справяне с конфликтни ситуации.

Индикатор Източник на информация

140)  Услугата прилага ясно разписани правила за 
взаимодействие между служителите и потре-
бителите.

–  Разписани правила на взаимодействие между 
служителите и потребителите

141)  Служителите са запознати с правилата за 
взаимодействие и ги прилагат във взаимоот-
ношенията си с потребителите. 

–  Наблюдение
–  Интервюта със служители – примери за при-

лагани правила на взаимодействие
–  При приложимост, интервюта с потребите-

ли – споделяне на мнение за взаимоотноше-
нията им със служителите

142)  Потребителите са запознати по подходящ и 
разбираем за тях начин с правилата.

143)  Служителите имат необходимите знания и 
прилагат стратегии за справяне с конфликтни 
ситуации, при необходимост.

–  Интервюта със служители – примери за спра-
вяне с конфликтни ситуации

–  Регистрирани и докладвани инциденти, при 
приложимост
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Критерий 15.2: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага Процедура за действие 
при проява на неприемливо поведение от страна на потребител. 

Индикатор Източник на информация

144)  Доставчикът прилага разработена Процедура 
за действие при проява на неприемливо пове-
дение от страна на потребител.

–  Процедура за действие при проява на непри-
емливо поведение от страна на потребител/
Правилник за вътрешния ред

145)  Служителите в услугата са запознати с Проце-
дурата и я прилагат при необходимост.

–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители

146)  Потребителите на услугата са запознати по 
подходящ начин с Процедурата.

147)  Приложените мерки по Процедурата са реги-
стрирани.

–  Книга/регистър на наложените мерки
–  Досиета на потребителите

Стандарт 16: Права и закрила
Специализираната социална услуга ОПЛКС осигурява на потребителите закрила от всякакви 

форми на насилие, злоупотреба и небрежност и създава условия за спазване на техните права, вклю-
чително правото на закрила на личността. Услугата подкрепя потребителите да изразяват мнение 
по въпроси, които ги касаят.

Критерий 16.1: Доставчикът на социалната услуга гарантира в максимална степен зачитане лич-
ното достойнство и защита на потребителите от злоупотреба и насилие.

Индикатор Източник на информация

148)  Интервюираните потребители познават Проце-
дурата за подаване на жалби в услугата. 

–  Процедура за подаване на жалби 
–  При приложимост, интервюта с потребители

149)  Всички подадени в последните 12 месеца жалби 
са нанесени в Регистър за жалбите.

–  Регистър за жалбите

150)  Всички подадени в последните 12 месеца жал-
би са разгледани и са предложени решения от 
Комисията по жалбите.

–  Заповед на ръководителя на услугата за създа-
ване на Комисия 

–  Досие за всяка жалба (описание на жалбата, про-
токоли и решения от заседания на Комисията)

–  Доклад на Комисията до ръководителя на 
услугата

–  Отговор до жалбоподателя

151)  Интервюираните служители познават Проце-
дурата за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация.

–  Процедурата за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Интервюта със служители 

152)  Интервюираните потребители са запознати с 
правото си на защита от всякакви форми на 
насилие и злоупотреба.

–  При приложимост, интервюта с потребители
–  ИПП на потребителите – планирани дейности

153)  Служителите преминават веднъж годишно 
обучение за закрила от насилие.

–  Удостоверение от обучение
–  Интервюта със служителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
Критерий 16.2: Доставчикът на социалната услуга създава условия за изслушване мнението на 

потребителите в процеса на предоставяне на услугата, като гарантира, че изразените мнения на по-
требителите няма да доведат до негативни последствия за тях. Доставчикът подкрепя участието на 
потребителите във вземането на решения по важни за тях въпроси.

Индикатор Източник на информация

154)  Мнението на потребителите се изслушва и 
зачита.

–  ИОП на потребителите
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Протоколи от участие на потребителите в екип-

ни обсъждания по важни въпроси за живота в 
услугата, както и от лични срещи с отговорния 
за него специалист

155)  При приложимост, на потребителите със затруд-
нена комуникация са осигурени възможности 
да изразяват мнението си и да се запознаят с 
взетите решения.

–  Използвани материали/подходи
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Критерий 16.3: Доставчикът на социалната услуга търси активно мнението на потребителите при 
оценка на изпълнението на Програмата за развитие на качеството. 

Индикатор Източник на информация

156)  Разработени форми/материали за търсене на 
мнението на потребителите.

–  Форми/материали за търсене на мнението на 
потребители

–  Програма за развитие на качеството 

157)  Поне едно проучване на удовлетвореността на 
потребителите в рамките на всеки 6 месеца 
или при прекратяване на услугата от всеки 
потребител чрез целенасочена обратна връзка.

–  Интервюта с потребители 
–  При приложимост, въпросниците са адаптирани 

за лица с ограничения в зрението, слуха или 
говора и на лица с интелектуални затруднения

–  Налична обобщена информация от проучването 

158)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват по-
стигнатите резултати от проучването на 
удовлетвореността.

–  Съдържателен преглед на Програмата за разви-
тие на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената инфор-
мация от проучването

–  Годишен отчет с обобщена информация (към 
31 март за АКСУ)

Специализираната социална услуга ОПЛКС се предоставя комплексно1 със следните социални услуги:
–  информиране и консултиране – като специализирана социална услуга;
–  застъпничество и посредничество;
–  терапия;
–  обучение за придобиване на умения.
Социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна грижа“ и „осигуряване на подслон“ или комби-

нация от две от тях не могат да се предоставят комплексно, тъй като и трите услуги имат за цел 
задоволяване на ежедневни потребности и осигуряване на безопасна среда за потребителите и ще се 
дублират дейности за подкрепа, осъществявани в тези социални услуги.

Доставчикът на социалната услуга ОПЛКС може да привлича/включва в дейността на услугата 
доброволци съгласно разработена от доставчика програма. Включването на стажанти е след сключ-
ване на споразумения между доставчика и съответните висши учебни заведения.

1 При комплексно предоставяне на социални услуги доставчикът по своя преценка може да раз-
работва общи или отделни програми, правила, регистри и други документи за различните видове 
социални услуги. При прилагане на подхода за общи документи за всички предоставяни комплексно 
услуги следва да има ясна и добре структурирана информация за всички видове социални услуги, ко-
ито доставчикът предоставя, както и за всички видове социални услуги, които всяко от лицата ползва 
комплексно от един доставчик.

Приложение № 20 
към чл. 12

Стандарти и критерии за качество на специализирана социална услуга
Осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие, и деца – жертви на трафик 

А. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за деца, пострадали 
от домашно насилие, и деца – жертви на трафик (ОПДНТ), е длъжен да осигури следните стандарти 
за организация и управление на социалната услуга:

Стандарт 1: Управление
Системата за управление на специализираната социалната услуга ОПДНТ се прилага ефективно 

и цялостно, като насърчава култура на качеството. Услугата гарантира, че целите на социалната ус-
луга, индивидуалните потребности на потребителите и постигнатите резултати за тях се реализират 
по възможно най-ефективен начин, като се ангажира с развиване и прилагане на добри практики.

Критерий 1.1: Доставчикът на социалната услуга прилага система за управление на служителите, 
ресурсите и качеството.

Индикатор Източник на информация

1)  Разписана система за управление на качест-
вото, в т.ч. на служителите и ресурсите.

–  Доставчикът представя доказателства за наличие на 
система за управление

–  Писмени политики и процедури, правила, правилници
–  Информация, подписана от ръководителя на услугата

2)  Обобщена информация (справка) относно 
резултата за потребителите за активните и 
приключените случаи. 

–  Попълнена форма с обобщена информация (период 
от време, брой обхванати потребители, проблеми 
(разрешени и неразрешени), общи тенденции и др.)

–  ИПГ/ИПП на потребителите
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Индикатор Източник на информация

3)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват 
постигнатите резултати.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие 
на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената информация
–  Годишен отчет с обобщена информация (към 

31 март за АКСУ)

4)  Всички служители са запознати със съ-
държанието на обобщената информация 
за постигнатите резултати и взимат под 
внимание всички обстоятелства от значение 
за подобряване на ежедневната им работа. 

–  Интервюта със служители

Критерий 1.2: Управлението на социалната услуга ОПДНТ е ясно структурирано, като управля-
ващото услугата лице е назначено от доставчика на услугата за осъществяване на ръководство и е 
работодател на служителите, предоставящи услугата.

Индикатор Източник на информация

5)  Дейността на услугата се управлява от назначен 
от доставчика ръководител. 

–  Договор за назначаване (възлагане) на лицето, 
управляващо социалната услуга 

–  При приложимост, валидно пълномощно на 
ръководителя на услугата

6)  Определени са отговорностите, нивата на взе-
мане на решения (подчиненост) и задълженията 
на служителите. 

–  Длъжностни характеристики на служителите 
(вкл. органиграма)

Критерий 1.3: Доставчикът на социалната услуга прилага методи за работа, съобразени с проучени 
добри практики за работа с деца, жертви на насилие и/или трафик.

Индикатор Източник на информация

7)  При възможност, установяване на методи за 
работа в услугата, съобразени с проучени добри 
практики и подходи.

–  Интервю с ръководителя на услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
–  Писмена обосновка за избора на избрания 

подход или добра практика, придружена със 
справка за постигнати резултати като резултат 
от приложения подход/практика

8)  При възможност, ръководителят на услугата 
посочва поне една добра практика/иновация 
приложена в услугата. 

Стандарт 2: Организация на дейностите
Специализираната социална услуга ОПДНТ организира пребиваването на потребителите в услу-

гата, дейностите с тях, както и работата на служителите, според предварително изготвени правила 
за организация и функциониране на услугата. 

Критерий 2.1: Доставчикът на социалната услуга е организирал живота на потребителите в зави-
симост от възрастта им и индивидуалните им потребности. Груповият живот е организиран така, че 
да се използва като ресурс за развитие.

Индикатор Източник на информация

9)  За всяка група потребители по възраст има раз-
писан дневен режим, поставен на видно място.

–  Дневен режим
–  Наблюдение 
–  Интервюта с потребители

10)  Най-малко една дейност на потребителите 
седмично е в среда извън ОПДНТ, ако това 
е допустимо спрямо безопасността по случая.

–  Индивидуален график на потребителите

11)  Интервюираните служители дават пример от 
своята практика по прилагане на система за 
управление – в частта относно организацията 
на дейностите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта със служители 
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
Критерий 2.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява на децата в ОПДНТ среда на живот, 

близка до семейната, в която се зачита правото им на лично пространство и уединение в условията 
на сигурност и зачитане на достойнството им.

Индикатор Източник на информация

12)  Всяко дете разполага с лични вещи, облекло 
и обувки, които да съхранява в определен за 
него гардероб/шкаф, до който има непрекъснат 
достъп.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, разходооправдателни доку-

менти (закупуване на артикули)
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Индикатор Източник на информация

13)  В спалните помещения за всеки потребител е 
обособено лично пространство.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители14)  За всяко дете са осигурени условия за уединение 

(за къпане, обличане, личен тоалет, конфиден-
циален разговор и др.).

Критерий 2.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява единен подход в работата с децата в 
услугата ОПДНТ.

Индикатор Източник на информация

15)  Всички служители имат споделено разбиране за инди-
видуалните нужди на всеки потребител, поставената 
цел в ИПГ/ИПП и методите за постигането им.

–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  Протоколи от вътрешноекипни срещи
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
–  Документ, удостоверяващ провеждани 

екипни срещи

16)  В услугата има регулярни форми на съвместно об-
съждане между служители и потребители (напр. общи 
събрания, специално време за среща на потребител с 
представител на ръководството и др.).

Критерий 2.4: Доставчикът на социалната услуга въвежда правила в изпълнение на ежедневните 
дейности, като хранене, хигиена и други, които се реализират с участие на децата в услугата и са 
общоприети от групата.

Индикатор Източник на информация

17)  Служителите представят режима за събуждане, 
за хранене, за подготовка за лягане и други 
дейности.

–  Наблюдение на ежедневието в услугата
–  Интервюта със служители
–  Интервюта с потребители

18)  Потребителите споделят за индивидуален режим 
за събуждане, хранене, подготовка за лягане и др.

–  Наблюдение на ежедневието в услугата
–  Интервюта с потребители 

19)  Всеки потребител разказва най-малко за една 
съвместна дейност със служителите и остана-
лите потребители.

178)  Наличен Правилник за вътрешния ред в услугата. –  Правилник за вътрешния ред

21)  Всички служители са запознати с Правилника 
и съблюдават спазването му.

–  Наблюдение на ежедневието в услугата
–  Интервюта със служители – представят прави-

лата за изпълнение на ежедневните дейности
Критерий 2.5: Доставчикът на социалната услуга организира 24-часова грижа и подкрепа на децата.

Индикатор Източник на информация

22)  Във всеки момент на денонощието са осигурени 
достатъчно на брой и по състав служители.

–  Одобрен месечен график 
–  Наблюдение
–  Рапортна книга
–  Интервюта със служители

23)  Предаването и приемането на смените се орга-
низира чрез срещи на съответните служители 
за обмен на информация.

24)  Минимум един път месечно се провеждат общи 
екипни срещи за обсъждане на организацията 
на работа, както и за споделяне на информация 
от значение за развитието на отделните случаи.

–  Протоколи от екипни срещи
–  Интервюта със служители

Стандарт 3: Място на предоставяне
Мястото за предоставяне на специализираната социална услуга ОПДНТ способства за осъществя-

ване правата на ползващите услугата деца и тяхното временно настаняване в безопасна среда.
Критерий 3.1: Общността е в достатъчна степен безопасна и позволява удобни комуникации с 

държавните институции, общинските власти, здравни, образователни, терапевтични, спортни и други 
услуги. Услугата има административен адрес на предоставяне.

Индикатор Източник на информация

25)  Средата на ОПДНТ е подходяща по отношение 
на прилежащата инфраструктура.

–  Наблюдение и описание на средата

26)  ОПДНТ е разположена самостоятелно – не е 
разположена в една сграда със социална услу-
га за резидентна грижа и/или разполага със 
собствен вход и изход.
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Индикатор Източник на информация

27)  Установяване на административен адрес на 
услугата.

–  Решение на общинския съвет, а в случаите, когато 
социалните услуги са делегирани от държавата 
дейности – и Заповед на изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане

–  Регистър на АКСУ

28)  Адресът/мястото на услугата не е публично, 
като не се указва чрез табели, знаци, не е 
публикуван в интернет или други обозначения.

–  Наблюдение и описание на средата

Критерий 3.2: При възможност, специализираната среда на социалната услуга ОПДНТ разполага 
с прилежаща територия, която се обособява като част от услугата, и има лесен достъп до външните 
прилежащи пространства.*

(*) При липса на дворно място на територията на социалната услуга този критерий не се проверява.

Индикатор Източник на информация

29)  Специализираната среда на социалната услуга разполага с при-
лежащо дворно пространство за организиране на занимания на 
открито и отдих на потребителите.

–  Наблюдение и описание на 
средата

30)  Дворното пространство е добре поддържано.

31)  Интервюираните потребители потвърждават, че дворното прос-
транство е достъпно за тях.

–  Интервюта с потребители

Стандарт 4: Специализирана среда
Специализираната среда, в която се предоставя социалната услуга ОПДНТ създава подходящи и 

устойчиви условия за престой и подкрепа на потребителите.
Критерий 4.1: Помещенията за живеене, нощувка, дневни занимания, хранене и приготвяне/

разпределяне на храна и други са достатъчно на брой, достъпни и са обзаведени съобразено с функ-
ционалното им предназначение и потребностите на потребителите.

Индикатор Източник на информация

32)  При възможност, всички потребители нощуват в 
стая с не повече от две места за спане.

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Интервюта с потребители
–  Регистър на потребителите33)  Всички потребители нощуват в стая с друг потре-

бител от същия пол (изключения са възможни за 
братя и сестри).

34)  Всички помещения за живеене, нощувка и дневни 
занимания са обзаведени съобразно възрастта и 
индивидуалните нужди на настанените потребители.

35)  ОПДНТ осигурява условия за самоподготовка на 
децата (напр. отделно помещение или достатъчно 
по големина спално помещение с подходящо обза-
веждане).

36)  Мебелите и съоръженията в услугата са обезопа-
сени (заоблени ръбове, обезопасени електрически 
контакти и др.).

37)  Поне едно кухненско помещение за приготвяне на 
храна с пространство за съхранение на хранителни 
продукти, оборудвано с необходимите уреди.

38)  Поне едно помещение за хранене (трапезария), в което 
могат да се съберат поне половината потребители.

39)  Поне едно помещение за дневни занимания, в което 
могат да се съберат половината потребители.

40)  Обособено място или помещение за пране и сушене 
на дрехи.

41)  Поне едно помещение за индивидуална работа с 
потребителите/място за срещи с родители и близки. 

42)  При възможност, ОПДНТ разполага със склад и със 
стая за изолация при спешно настаняване.

43)  Поне едно помещение за служителите.
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Индикатор Източник на информация
44)  Услугата има здравен кабинет. –  Наблюдение и описание на помещенията

45)  Здравният кабинет в услугата е оборудван съгласно 
нормативните изисквания.

46)  Условия за съхранение на лична документация на 
потребителите и архив (напр. метален шкаф, който 
се заключва).

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Правила за достъп до помещенията и до-

кументацията 

47)  Налично е необходимо оборудване при съблюдаване 
на професионалните норми и изисквания – домофон 
с камера, телефонен пост, интернет връзка, видео-
наблюдение (в общи помещения, коридори, входове), 
сигнална инсталация, ако е приложимо.

Критерий 4.2: Санитарно-хигиенните помещения (бани, тоалетни) в социалната услуга ОПДНТ 
са достатъчно на брой и са в изправност.

Индикатор Източник на информация

48)  Санитарните съоръжения са съобразени с по-
требностите на потребителите.

–  Наблюдение и описание на помещенията

49)  Служителите ползват санитарен възел, различен 
от тези на потребителите. 

50)  Всички санитарни съоръжения (в т.ч. кранове 
за студена и топла вода и др.) са работещи.

Критерий 4.3: Доставчикът на социалната услуга спазва санитарно-хигиенните изисквания по 
отношение осветление, отопление и вентилация на всички помещения. 

Индикатор Източник на информация

51)  Всички помещения се отопляват, като през 
зимния период се поддържа постоянна темпера-
тура в съответствие с хигиенните изисквания, в 
спалните – 18 – 22°С, в дневната – 20°С, когато 
се използват от потребителите.

–  Наблюдение и описание на помещенията (тер-
мометър в услугата)

–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители

52)  Помещенията са проветрени и нямат специфи-
чен мирис. 

–  Наблюдение и описание на помещенията

53)  Няма наличие на влага и мухъл в помещенията.

54)  Общите помещения и помещенията за живеене 
имат естествен източник на светлина.

Критерий 4.4: Специализираната среда (материалната база), в която се предоставя социалната ус-
луга ОПДНТ, е в състояние да посрещне потребители със специални потребности при придвижване. 

Индикатор Източник на информация

55)  Функционираща рампа или други подходящи 
приспособления (напр. асансьор, подемник) на 
подходящо и леснодостъпно входно място към 
ОПДНТ.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Документи за въвеждане в експлоатация на 

съответното съоръжение
–  При възможност, интервюта с потребители

56)  При необходимост, има санитарен възел, прис-
пособен за ползване от потребители с инвалидни 
колички.

57)  Вратите позволяват ползване от потребители 
със затруднения при придвижване – нямат пра-
гове, бравите са на достъпна за потребителите 
височина. 

58)  Широчината на всички коридори и врати по 
пътя на движение позволяват безпрепятствено 
преминаване на инвалидна количка.

Стандарт 5: Безопасност и сигурност
Специализираната социална услуга ОПДНТ осигурява сигурна и безопасна среда за потребителите 

и служителите според действащите нормативни изисквания, като доставчикът регулярно съгласува 
действията си с препоръките на компетентните органи.
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Критерий 5.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява аварийна и пожарна безопасност за 
потребителите и служителите.

Индикатор Източник на информация

59)  Разработен План за защита при бедствия и аварии. –  План за защита при бедствия и аварии

60)  Интервюираните служители са запознати със 
своите задължения по План за защита при 
бедствия и аварии. 

–  Интервюта със служители 
–  План за защита при бедствия и аварии 
–  Протоколи от проведени учебни евакуационни 

мероприятия
–  Предписания на Служба „Пожарна безопасност 

и защита на населението“
–  Пожарно досие/Процедура за реакция при пожар 

61)  Има обозначен авариен изход, работещо еваку-
ационно осветление.

–  Протоколи/предписания от Служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“

–  Наблюдение

62)  Евакуационен план – поставен на видно място 
и в едър план.

–  Наблюдение

Критерий 5.2: Доставчикът на социалната услуга прилага процедура за съхранение и използване 
на потенциално вредни вещества. 

Индикатор Източник на информация

63)  Налична писмена процедура за съхранение и 
използване на потенциално вредни вещества. 

–  Процедура за съхранение и използване на по-
тенциално вредни вещества 

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

64)  Има писмени указания за начина и дозировката 
на използване на препаратите за дезинфекция 
на ръцете на служителите, потребителите и на 
повърхностите.

65)  Перилните, миещите средства и други потенци-
ално вредни вещества са ясно обозначени и се 
съхраняват разделно от храните, в специални 
за това места, които са недостъпни за децата.

Критерий 5.3: Доставчикът на социалната услуга прилага Програма за превенция и план за дейст-
вие при възникване на епидемична ситуация. Доставчикът осигурява лични предпазни средства за 
служителите и потребителите на услугата.

Индикатор Източник на информация

66)  Разработена Програма за превенция и план 
за действие при възникване на епидемична 
ситуация.

–  Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация

67)  Всички служители са запознати с разписаната 
Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация.

–  Документ, удостоверяващ, че на служителите 
е предоставена програмата.

–  Документ, удостоверяващ, че се провежда пе-
риодичен инструктаж

–  Интервюта със служители

68)  Всички потребители и служители имат лични 
предпазни средства – маски, ръкавици и други, 
включително еднократни престилки, облекло 
и обувки за служителите, които се използват 
само в услугата.

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

Критерий 5.4: Доставчикът на социалната услуга гарантира закрилата на потребителите при 
настъпване на инцидент, застрашаващ живота и здравето на потребител, както и при отсъствие на 
потребител без основателна причина или предупреждение.

Индикатор Източник на информация

69)  Утвърдена Процедура за уведомяване и действие 
при инцидент/смърт на потребител.

–  Процедура за уведомяване и действие при ин-
цидент/смърт на потребител 

–  Интервюта със служители
–  Протокол/и за предприети действия и резул-

татите от тях

70)  Утвърдена Процедура за действие при отсъствие 
на потребител без основателна причина или 
предупреждение.

–  Процедура за действие при отсъствие на по-
требител без основателна причина или преду-
преждение
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Индикатор Източник на информация

71)  Всички служители са запознати със своите 
задължения съгласно Процедурите.

–  Интервюта със служители
–  Протокол/и за предприети действия и резул-

татите от тях

72)  Проведен инструктаж/обучение на служителите 
за оказване на първа помощ поне веднъж през 
последните 12 месеца. 

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  Протокол от проведен инструктаж/обучение

73)  Всички потребители са информирани по подхо-
дящ начин за реда на информиране при случай на 
инцидент/смърт и при отсъствие на потребител 
от услугата без основателна причина.

–  При приложимост, интервюта с потребители

Критерий 5.5: Доставчикът на социалната услуга осигурява защита на децата от външни за ус-
лугата лица.

Индикатор Източник на информация

74)  ОПДНТ установява пропускателен режим за 
външни лица. 

–  Процедура за пропускателния режим
–  Регистър на посетителите

75)  При възможност, ОПДНТ осигурява физическа 
охрана. 

–  Наблюдение и описание
–  Договори за охрана
–  Интервю с ръководителя на услугата

Стандарт 6: Поверителност и сигурност на информацията
Специализираната социална услуга ОПДНТ гарантира в максимална степен защита на повери-

телността, сигурността на личните данни и информацията за потребителите.
Критерий 6.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага политики и процедури за 

сигурността и поверителността на личните данни за децата.

Индикатор Източник на информация

76)  Всички служители са запознати с политиката 
и процедурите за защита на личните данни и 
са наясно с отговорностите си за поддържане 
на поверителността на информацията за децата 
и семействата.

–  Писмена политика и процедури относно за-
щитата на личните данни и информацията за 
потребителите и семействата

–  Интервюта със служители 
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

77)  Желаещите да ползват социалната услуга (ро-
дителите/законните представители) са подпи-
сали Декларация за съгласие за предоставяне 
и обработване на лични данни за целите на 
изготвянето на ИОП и ИПГ/ИПП.

–  Подписани Декларации 

Критерий 6.2: Доставчикът на социалната услуга архивира досиетата на потребителите и ги съх-
ранява съгласно изискванията на Вътрешни правила за архивиране на информацията. 

Индикатор Източник на информация

78)  Всички документи се архивират по Правила за 
архивиране на информацията.

–  Правила за архивиране
–  Заповед, определяща състава на Комисия от 

служители на услугата за архивиране съобразно 
вътрешните правила

79)  Процедурата за защита на личните данни на 
потребителите съдържа условията, времето и 
реда за унищожаване на личните данни.

–  Процедура за защита на личните данни на 
потребителите

Стандарт 7: Работа с общността
Работата с общността и системната комуникация на специализираната социална услуга ОПДНТ 

с държавни и общински служби, партньори, други доставчици на услуги, бизнес, медии, читалища, 
спортни клубове и други допринасят за социалното включване на потребителите в обществото. 
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Критерий 7.1: Доставчикът предоставя социалната услуга ОПДНТ чрез взаимодействие с други 
доставчици на социални, образователни, здравни, културни и други услуги и спортни дейности съ- 
образно спецификата в състоянието на всяко дете и индивидуалните му потребности.

Индикатор Източник на информация

80)  Доставчикът координира дейностите си със 
структурите на ДСП, МВР, Център за спешна 
медицинска помощ, прокуратура, здравни и 
лечебни заведения, общински служби.

–  Протоколи от проведени срещи за координация 
на ИПГ/ИПП и дейностите

–  Преглед на Вътрешните правила за работа и 
организация на дейността

–  ИПГ/ИПП на потребителите/Съвместен план 
за интегрирано предоставяне на подкрепа

81)  Услугите за всички деца се реализират коорди-
нирано с други доставчици на социални услуги, 
организации и институции.

82)  Доставчикът съдейства на всички потребители за 
достъп до други форми на подкрепа, съобразно 
индивидуалните им потребности, емоционално 
състояние и желания.

Критерий 7.2: Доставчикът на социалната услуга има разработена и налична актуална информация 
за целите на външна и вътрешна комуникация.

Индикатор Източник на информация

83)  Информационните материали, предназначени 
за общността, са актуални и съдържат само 
обобщена информация за услугата. 

–  Информационни материали, налични в услугата
–  При необходимост, материали, подходящи за 

лица с ограничения в зрението, слуха или го-
вора и за лица с интелектуални затруднения84)  Информационните материали за потребители-

те са в подходящ вид, съобразен с възрастта и 
степента на развитието им.

85)  Служители и потребители могат да посочат 
примери от съвместна работа с общността и 
други заинтересовани страни.

–  При наличие на събития и дейности
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

86)  Актуална информация за услугата се предоставя 
поне два пъти годишно на ДСП.

–  Изходяща поща
–  Информационни материали, налични в услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
Стандарт 8: Финансов ресурс*
Добро финансово управление на специализираната социална услуга ОПДНТ.
(*) Този стандарт не се проверява, когато социалната услуга изцяло се финансира и управлява от 

частен доставчик.
Критерий 8.1: Доставчикът планира и разходва финансовите средства за предоставяне на социал-

ната услуга ОПДНТ законосъобразно, ефективно, отчетно и отговорно.

Индикатор Източник на информация

87)  Годишният размер на средствата за финансиране 
на услугата е приет от общинския съвет като 
част от бюджета на общината за всички соци-
ални услуги, делегирани от държавата дейности.

–  Решение на общинския съвет 

88)  Годишен план и отчет към определен период 
на средствата за финансиране на услугата по 
параграфи съгласно Единната бюджетна кла-
сификация за съответната година.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Отчет на направените разходи към определен 

период
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

89)  Размерът на работните заплати на служителите 
съответства на Наредба за стандартите за запла-
щане на труда на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги, 
които се финансират от държавния бюджет.

–  Поименно щатно разписание
–  Ведомости за работни заплати

90)  Месечните средства за джобни разходи за уче-
ници са планирани в бюджетната бланка.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Вътрешен документ, удостоверяващ изплаща-

нията
Б. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за деца, пострадали 

от домашно насилие, и деца – жертви на трафик (ОПДНТ), е длъжен да осигури следните стандар-
ти за квалификация и професионално развитие на служителите, които осъществяват дейността по 
предоставянето на услугата:
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Стандарт 9: Структура и квалификация на служителите
Специализираната социална услуга ОПДНТ осигурява възможно най-високо качество на човешките 

ресурси, необходими за ефективно предоставяне на услугата, съобразно нейната специфика. 
Критерий 9.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява достатъчно на брой и с необходимата 

професионална подготовка служители.

Индикатор Източник на информация

91)  За всички позиции има разработени и одобрени 
длъжностни характеристики с включено задължение 
за съдействие по чл. 7 от ЗЗДет. 

–  Актуални длъжностни характеристики, 
подписани от работодателя и служителите

92)  Наетите на трудов договор служители познават длъж-
ностните си характеристики.

–  Длъжностни характеристики, подписани 
от работодателя и служителите

–  Интервюта със служители

93)  В изискванията за заемане на длъжностите за служи-
тели са заложени специални умения, като: 

–  умения за работа с деца, жертви на насилие и трафик 
и техните семейства; 

–  умения за бърза, адекватна реакция и вземане на ре-
шение в ситуация на криза, емоционален конфликт, 
осъществяване на кризисни интервенции, умения за 
адекватно поведение при работа с лица с агресивно/
автоагресивно поведение и други; 

–  прилагане на индивидуален подход и оценка на потреб-
ностите на детето; 

–  специфични умения, свързани с необходимостта от 
оказване на консултации, предоставяне на подкрепа за 
преодоляване на последствията от травмата;

–  добри комуникативни умения и умения за работа в 
екип – в самата услуга и при междуинституционално 
сътрудничество и взаимодействие. 

–  Длъжностни характеристики
–  Обява за набиране на служители

94)  Всички наети лица съответстват по квалификация 
на изискванията, заложени в длъжностните им ха-
рактеристики. 

–  Длъжностни характеристики, подписани 
от работодателя и служителите

–  Трудови досиета на всички служители
–  Индивидуална годишна оценка на изпъл-

нението на длъжността за всеки служител

95)  Интервюираните служители са запознати с нормативна-
та уредба в сферата на социалните услуги и закрилата 
на детето, както и с Етичния кодекс на работещите 
с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществя-
ващи дейности по предоставяне на социални услуги.

–  Интервюта със служителите

96)  Щатното разписание е запълнено на минимум 75%. –  Длъжностно щатно разписание:
  основни специалисти: социален работник; 

медицинска сестра;
  при необходимост, препоръчителни спе-

циалисти: психолог; специалист социални 
дейности; 

  служители, пряко ангажирани с обслуж-
ването на потребителите: сътрудник 
социални дейности;

  при необходимост, подпомагащи служите-
ли: готвач; хигиенист; шофьор/поддръжка

–  Поименно щатно разписание

97)  Доставчикът е осигурил следните категории служи-
тели в услугата:

а) специалисти – основни специалисти, необходими за 
функционирането на услугата и препоръчителни специ-
алисти;
б) служители, пряко ангажирани с обслужването на по-
требителите, и служители, подпомагащи функционирането 
на социалната услуги.

98)  Минималният брой по основните категории служите-
ли е съобразен с броя на потребителите в ОПДНТ.*

(*) Минимален брой на децата, ползващи социалната ус-
луга – 4, и максимален брой деца, ползващи социалната 
услуга – 10.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Поименно щатно разписание
–  Коефициент за определяне числеността 

на служителите (0,9)

99)  Всички служители са годни и правоспособни за работа 
с деца в услугата.

–  Медицински документи за всеки служи-
тел – при постъпване на работа

–  Свидетелство за съдимост за всеки слу-
жител – при постъпване на работа 

–  Съответен на длъжността документ за 
образователен ценз
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Индикатор Източник на информация

100)  Всички служители са с редовни лични здравни книжки. –  Лични здравни книжки на служители-
те – заверени за всяка календарна година

101)  Интервюираните служители потвърждават, че ор-
ганизацията на сменния режим на работа е според 
договорните им отношения.

–  Интервюта със служители
–  Трудови договори на всички служители
–  Интервюта с ръководителя на услугата 
–  Преглед на счетоводни документи 
–  Работни графици за последните 4 месеца

102)  Установяване текучество на кадри за последните 12 
месеца – по позиции и брой.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Информация, подписана от ръководителя
–  Преглед на счетоводни документи, ведо-

мости за работни заплати на служителите

103)  Брой сключени договори/споразумения за наемане 
на допълнителни служители – фактическо състояние 
по позиции и брой.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Счетоводна документация
–  Информация, подписана от ръководителя 

на услугата

104)  Всички служители са с подписани трудови договори/
договори за извършване на определена работа/за 
предоставяне на определена услуга.

–  Трудови досиета

105)  Оценката на служителите се извършва веднъж годиш-
но и отраява целите и мерките за професионалното 
им развитие в ОПДНТ.

–  Формуляр за оценка
–  Процедура за оценка

106)  Резултатите от оценката на всеки служител се об-
съждат лично.

–  Подписан от ръководителя и служителя 
Формуляр за оценка

Критерий 9.2: Процедурата на доставчика на социалната услуга за подбор на служителите описва 
процесите и необходимите документи за подбор, наемане и сключване на договори със служителите 
(и доброволците). При приложимост, доставчикът привлича в дейността на услугата стажанти.

Индикатор Източник на информация

107)  Процедурата за подбор се спазва при назнача-
ване на всеки служител.

–  Процедура за подбор на служителите 
–  Интервюта със служители
–  Преглед на трудови досиета – позиции, обяви за 

работа, протоколи от интервюта с кандидатства-
щи за работа, длъжностни характеристики и др.

108)  Обявите за свободни работни места съот-
ветстват на длъжностната характеристика за 
всяка позиция.

109)  При приложимост, подборът на доброволци е 
в съответствие с писмена процедура.

–  При приложимост, процедура за набиране на 
доброволци

110)  При приложимост, функциите, задълженията 
и ограниченията са разписани за всяка добро-
волческа позиция.

–  При приложимост, договор с всеки доброволец

111)  При приложимост, сътрудничество с учебни 
заведения за провеждане на учебни стажове.

–  Сключени споразумения с учебни заведения
–  Графици за стажуване

Стандарт 10: Развитие на служителите
Специализираната социална услуга ОПДНТ прилага ефективна система за управление на човеш-

ките ресурси с подходящи мерки за професионална подкрепа и личностно развитие на служителите 
при условия за учене през целия живот.

Критерий 10.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява условия за професионално развитие 
на служителите.

Индикатор Източник на информация

112)  Служителите имат достъп до програми за квали-
фикация и обучителни курсове, съответстващи 
на разписаните им задължения и отговорности 
в длъжностните им характеристики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите

113)  При необходимост доставчикът осъществява 
партньорства с различни обучителни органи-
зации или обучители.

–  Сключени договори за квалификационни курсове
–  Автобиографии на обучители

114)  Служителите в услугата участват в научно-
практически курсове, обмяна на опит и/или 
добри практики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите

–  Индивидуална оценка на всеки служител



СТР.  60  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 50

Индикатор Източник на информация

115)  Налична програма за въвеждащо и надграж-
дащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обуче-
ние на служителите за настоящата календарна 
година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за 
всеки служител

–  Индивидуални планове за професионално раз-
витие на всеки служител

Критерий 10.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява въвеждащи и надграждащи/специ-
ализирани обучения за служителите. 

Индикатор Източник на информация

116)  Всички новоназначени служители са преми-
нали въвеждащо обучение от минимум 36 
академични часа. 

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите 

–  Списък на участници и обучители от проведени 
въвеждащи обучения

117)  Служителите са преминали през последните 12 
месеца специализирано обучение от минимум 
24 академични часа (за основни специалисти, 
осъществяващи дейности по ръководство и пре-
доставяне на социални услуги, препоръчителни 
специалисти и служители, пряко ангажирани 
с обслужването на потребителите) и минимум 
12 академични часа за служителите, подпома-
гащи функционирането на социалната услуга.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

–  Поименно щатно разписание

118)  Интервюираните служители познават своите 
Индивидуални планове за професионално 
развитие. 

–  Интервюта със служители
–  Индивидуални планове за професионално раз-

витие на всеки служител 

119)  Ръководителят на услугата е преминал през 
последните 12 месеца поне едно обучение, 
свързано с управленските функции.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

Критерий 10.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява на служителите професионална под-
крепа чрез наставничество, групова и индивидуална супервизия. 

Индикатор Източник на информация

120)  Всеки новопостъпил служители без опит 
в системата на социалните услуги има 
назначен наставник, определен за период 
от 6 месеца от датата на назначаване.

–  Заповед за определяне на наставник
–  Досиета на новопостъпили служители без опит в 

системата на социални услуги
–  Интервю с ръководителя на услугата
–  При приложимост, интервю с определения наставник 

121)  Служителите са преминали групова су-
первизия – всеки месец (за последните 
12 месеца).

–  График на супервизиите 
–  Протоколи/отчети от проведените супервизионни 

сесии 
–  Автобиографии на специалистите по супервизия 

(независимо дали се предоставя пряко от лице, или 
от външна организация)

–  Договори с външни специалисти и/или доставчици 
на услуги по супервизия

122)  Служителите са преминали индивидуална 
супервизия – от външен за услугата спе-
циалист – най-малко веднъж на всеки 3 
месеца (за последните 12 месеца) и/или 
по-често при заявка.

В. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за деца, пострадали 
от домашно насилие, и деца – жертви на трафик (ОПДНТ), е длъжен да осигури следните стандарти 
за ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор 
на потребностите им:

Стандарт 11: Вход в услугата
Насочването/приемането в специализираната социална услуга ОПДНТ е съобразно индивидуалните 

потребности на детето и е извършено от ДСП координирано (при необходимост) с други заинтересо-
вани страни – по Координационния механизъм при насилие (координатор ДСП) или Координационен 
механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертви на трафик, 
завръщащи се от чужбина (координатор: ДАЗД и МВР). 

Критерий 11.1: При приемане на потребител в ОПДНТ, доставчикът на социалната услуга изисква 
от насочващия орган следните задължителни документи:*

–  Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“;
–  Социален доклад на дирекция „Социално подпомагане“ с включена оценка на потребностите 

на детето; 
–  План за действие на дирекция „Социално подпомагане“; 
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–  Удостоверение за завършен клас, степен на образование;
–  Медицинско удостоверение от личния лекар на потребител, че не е бил в контакт със заразно 

болни/заразоносителство;
–  Талон за здравословното състояние с нанесени имунизации и лична амбулаторна карта;
–  При приложимост, документи, удостоверяващи увреждането на потребител, налични епикризи;
–  Направления/заповеди за ползване на други социални услуги.
(*) В изключителни случаи на спешно настаняване се допуска то да се извърши без изискващите се 

медицински документи и документи от образователната система. 

Индикатор Източник на информация

123)  За всеки потребител доставчикът създава лич-
но досие, съдържащо съответните документи. 

–  Досиета на потребителите
–  Регистър на потребителите
–  Протоколи за прием на деца124)  За всеки потребител – Протокол за приемане 

на потребител в ОПДНТ.
Стандарт 12: Управление на случай
Специализираната социална услуга ОПДНТ организира ефективно управление на случая на все-

ки потребител с оглед задоволяване в максимална степен на неговите потребности и постигане на 
ефективно социално включване. Престоят на дете в ОПДНТ е не е по-дълъг от 6 месеца за текущата 
година.

Критерий 12.1: Предоставянето на социалната услуга ОПДНТ се извършва съобразно индивидуал-
на оценка на потребностите (ИОП) на потребителите, индивидуален план за грижа/подкрепа (ИПГ/
ИПП) и заложените в синхрон с Плана за действие на ДСП резултати, като гарантира участие на 
потребителя и други заинтересовани страни (при приложимост – родители/законни представители и 
др.) в цялостния процес на оценка и планиране. 

Индикатор Източник на информация

125)  За всеки потребител на социалната услуга 
има налични подписани ИОП – от членовете 
на мултидисциплинарния екип и потребителя 
(над 14-годишна възраст) или – при приложи-
мост – от негов родител/законен представител.

–  Регистър на потребителите 
–  ИОП на потребителите
–  Документ, определящ членовете на мултидис-

циплинарния екип

126)  ИОП покрива минимум следното:
–  История на детето и семейството; 
–  Области на развитие: физическо, здравно, познава-

телно и образователно, емоционално и социално 
развитие;

–  Идентичност;
–  Специални нужди и потребност от специални 

здравни грижи;
–  Силни страни и ресурси на детето/младежа, не-

говото семейство и средата.

–  Съдържателен преглед на ИОП на потребителите

127)  Структурата и съдържанието на ИПГ/ИПП 
отговарят на изискванията на нормативната 
уредба и съдържат конкретни, реалистични и 
измерими цели и резултати.

–  Съдържателен преглед на всички ИПГ/ИПП 
на потребителите

–  Сравнителен преглед на произволно избрани 
ИПГ/ИПП на поне 5 потребители

–  Интервюта със служители

128)  ИОП и ИПГ/ИПП на потребителите са раз-
работени и актуализирани в срок.

–  Първите ИОП и ИПГ/ИПП са разработени във 
възможно най-кратък срок (според спешността 
на случая), но не по-късно от 20 дни от начал-
ната дата на настаняването 

–  ИОП и ИПП на потребителите са актуализи-
рани в сроковете, определени в чл. 33, ал. 3 
или чл. 34, ал. 1, т. 1 от ППЗСУ

129)  За всички потребители са налични подписани 
ИПГ/ИПП – от членовете на мултидисципли-
нарния екип и потребителя (над 14-годишна 
възраст) и/или – при приложимост – от негов 
родител/законен представител.

–  Преглед на всички ИПГ/ИПП на потребителите
–  Подписани ИПГ/ИПП от всички заинтересова-

ни страни (включително мултидисциплинарен 
екип) 

–  При наличие – протоколи от процеса на об-
съждане

130)  Дейностите във всички прегледани ИПГ/ИПП 
отразяват установените в ИОП потребности.

–  Съдържателен преглед на ИОП с ИПГ/ИПП 
на потребителите

131)  Установяване на продължителност на престой 
за всяко дете в ОПДНТ. 

–  Регистър на потребителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
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Критерий 12.2: Доставчикът на социалната услуга планира и подготвя съвместно с всеки потре-
бител и с ДСП прекратяването на ползването на социалната услуга ОПДНТ.

Индикатор Източник на информация

132)  Индивидуалният план за подготовка на детето 
за напускане е съобразена с неговата възраст, 
индивидуалност и с предстоящия нов начин 
на живот.

–  Анализ на Индивидуалните планове за напус-
кане на детето/младежа – ако е приложимо 

–  При наличие – протоколи от процеса на об-
съждане

133)  Всяко прекратяване ползването на услугата се 
документира.

–  Документи, удостоверяващи прекратяванията 
на ползването на социалната услуга

–  Регистър на потребителите
Стандарт 13: Здраве и хранене
Специализираната социална услуга ОПДНТ осигурява храна и достъп до здравна профилактика, 

здравни грижи и лечение на потребителите по време на престоя им в нея.
Критерий 13.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на всяко дете съдействие за получа-

ване на медицинска помощ, както и достъп до здравни услуги. До 2 седмици след настаняването на 
дете в ОПДНТ за него се избира личен лекар, практикуващ в района на местоположение на услугата 
и се осигурява достъп до дентална помощ. 

Индикатор Източник на информация

134)  Всички потребители имат личен лекар и оси-
гурена дентална помощ. 

–  При приложимост, лична здравно-осигурителна 
книжка на всеки потребител

–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
–  Декларация „Данни за здравно осигуряване на 

лица, осигурени от държавния бюджет“ – на 
електронен и хартиен носител, подадена от 
ръководителя на услугата за здравно неосигу-
рените лица

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист от 
проведени прегледи/лечения

135)  При необходимост всяко дете е преминало в 
срок до 48 ч. след настаняването медицински 
преглед, вкл. и при специалист.

–  Лична амбулаторна карта на всеки потребител 
–  Регистър на потребителите

136)  Потребителите, подлежащи на имунизация/
ваксинация от постъпване в социалната услуга, 
са с поставена такава – според техния здравен 
статус и съобразно имунизационния календар 
на Република България.

–  Талон за здравословното състояние с нанесени 
имунизации или лична амбулаторна карта 

Критерий 13.2: Доставчикът на социалната услуга поддържа в наличност основни лекарствени 
продукти за оказване на първа помощ и медицинско обслужване, за които не се изисква лекарско 
предписание.

Индикатор Източник на информация

137)  Основните лекарствени продукти за оказване 
на първа помощ и медицинско обслужване 
се съхраняват на специално място, до което 
децата нямат достъп.

–  Наблюдение на мястото за съхраняване на ле-
карствени продукти и определен ред за достъп 
до тях (напр. в Правилник за вътрешния ред, 
заповед и/или др.)

138)  Лекарствени продукти се осигуряват за потре-
бителите по Процедура за снабдяване, съхра-
нение, изписване и прилагане на лекарствени 
продукти.

–  Процедура за снабдяване, съхранение, изписване 
и прилагане на лекарствени продукти 

–  Документ(и), удостоверяващ(и) изписани ле-
карствени продукти

Критерий 13.3: Доставчикът на социалната услуга наблюдава здравословното състояние на потре-
бителите и при необходимост, при възникнали здравословни проблеми, осигурява придружаването 
им за ползване на медицински услуги, както и закупува лекарствени продукти по предписание. 

Индикатор Източник на информация

139)  Всички потребители получават своевременна 
здравна помощ. 

–  Досиета на потребителите
–  Документ(и), удостоверяващ(и) закупуване на 

лекарствени продукти за лечение, предписани 
от специалист (копия на рецепти)

–  При възможност, интервюта с потребители

140)  При приложимост интервюираните потребители 
потвърждават, че са придружавани от служител 
при посещение на лекар.
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Критерий 13.4: Доставчикът на социалната услуга осигурява съобразена с възрастта на потреби-
телите здравна промоция и превенция, както и здравно образование по въпроси, касаещи здраво-
словно хранене, здравословен начин на живот, вредни навици, употреба на психоактивни вещества 
и отговорно сексуално поведение.

Индикатор Източник на информация

141)  Доставчикът разработва Програма за здраво-
словен начин на живот и отговорно сексуално 
поведение и я прилага съобразно спецификата 
в състоянието на детето.

–  Програма за здравословен начин на живот и 
отговорно сексуално поведение

–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  Обучителни/помощни материали

142)  Всички ИПГ/ИПП съдържат дейности, вклю-
чени в Програмата. 

Критерий 13.5: Доставчикът на социалната услуга осигурява необходимата по количество и ка-
чество храна на потребителите, съобразена с техните потребности и с установените стандарти за 
детско хранене, съгласно нормативната уредба.

Индикатор Източник на информация

143)  Обстановката в местата за хранене е съобразена 
с броя, възрастта и конкретните потребности 
на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата

144)  Насърчено е развитието на умения за самос-
тоятелност на потребителите – чрез участие в 
пазаруване, приготвяне на храна, сервиране, 
отсервиране и др.

145)  Храната отговаря на физиологичните потреб-
ности за съответната възраст и заболяване.

–  Предписани диети
–  Седмични менюта
–  Протоколи от проверки на РЗИ146)  Ежеседмичното меню се изготвя с участие на 

медицински специалист и одобрява от ръко-
водителя на услугата.

147)  Менюто включва разнообразна, балансирана 
и питателна храна, като осигурява здраво-
словно и/или диетично хранене, съобразено 
с физиологичните потребности от енергия и 
хранителни вещества.

148)  Ежеседмичното меню е съобразено с личните 
предпочитания на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Седмични менюта149)  Интервюираните потребители потвърждават 

участие в избора на храна.

150)  Интервюираните потребители потвърждават 
удовлетвореност от предоставяната храна като 
количество и качество.

151)  Храната отговаря на всички изисквания и 
хигиенни норми, като при приготвянето и 
предоставянето є се съблюдават нормите за 
правилно съхранение на продуктите и хигиена 
на пространствата и помещенията, които са 
в досег с нея.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Седмични менюта 
–  Предписания на ОДБХ

152)  Всички, нуждаещи се от диетично хранене 
потребители, получават диетично хранене след 
консултация със специалист.

–  При приложимост, заповедна книга (за еже-
дневно требване храната на потребителите)

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  ИПГ/ИПП на всички, нуждаещи се от диетично 
хранене потребители

–  Седмични менюта

153)  На потребителите са осигурени не по-малко 
от три хранения на ден 

–  Наблюдение и описание на средата
–  Седмични менюта 
–  При възможност, интервюта с потребители 
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата 
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Стандарт 14: Образование и обучение
Специализираната социална услуга ОПДНТ осигурява подкрепа на всяко дете за достъп до подхо-

дяща институция за предучилищно и училищно образование и възпитание и съдействия за включване 
в обучителни програми за придобиване на умения.

Критерий 14.1: Всички деца в социалната услуга ОПДНТ посещават задължителните за възрастта 
им форми на образование – детска градина, училище, Център за специална образователна подкрепа 
и/или Център за подкрепа за личностно развитие.

Индикатор Източник на информация

154)  Всички потребители посещават съответните 
институции в системата на предучилищното и 
училищното образование съобразно възрастта 
и възможностите си.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители
–  ИПГ/ИПП на потребителите

155)  Всички ИПГ/ИПП съдържат специфични дей-
ности за подкрепа на потребителите в процеса 
на образование. 

156)  За всички потребители са осигурени необходи-
мите учебни материали, пособия, помагала и др.

Критерий 14.2: При констатирано изоставане в развитието на потребител в услугата ОПДНТ 
доставчикът на социалната услуга съдейства за адекватна подкрепа за посрещане на специалните 
потребности. 

Индикатор Източник на информация

157)  Всички потребители с изоставане в развити-
ето са преминали своевременна оценка и са 
определени терапевтични действия.

–  ИОП на потребителите
–  При приложимост, съответен документ за из-

вършена оценка 

158)  Нуждаещите се потребители получават кон-
султиране, терапия и/или рехабилитация от 
друга специализирана услуга. 

–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  При приложимост, направление за ползване на 

услуга за подкрепа
–  Регистър на потребителите
–  При приложимост, съответни документи от 

специалисти 
–  Съвместен план за интегрирано предоставяне 

на подкрепа

Стандарт 15: Умения за живот, отдих и свободно време
Специализираната социална услуга ОПДНТ създава условия за подкрепа на всеки потребител за 

придобиване на знания и развиване на практически умения за живот в зависимост от техните въз-
можности и индивидуален потенциал, дава им възможност да изпитват радост, да се забавляват, да 
преживяват успех и придобият доверие в себе си.

Критерий 15.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага Програма за развитие на 
практически умения за живот на децата в зависимост от възрастта им.

Индикатор Източник на информация

159)  Дейности от програмата са заложени в ИПГ/
ИПП на всеки потребител.

–  Програма за развитие на умения за живот
–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители160)  При приложимост/възможност, Програмата 

се изпълнява с участието на други (социални) 
услуги.

161)  В разказ за ежедневието потребителят посочва 
поне два примера за прояви на самостоятелност, 
взимане на лични решения и правене на избори.

162)  Служителите могат да посочат поне два при-
мера, с които да представят насърчаване на 
потребителите в развитието на умения за са-
мостоятелност, вземане на лични решения и 
правене на избори.
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Критерий 15.2: Доставчикът на социалната услуга организира свободното време на потребителите 
по начин, който насърчава личностното им развитие и който им носи удоволствие, чувство за успех, 
себеуважение и самоувереност.

Индикатор Източник на информация

163)  Доставчикът разработва и прилага Програма 
за организиране на свободното време. 

–  Програма за организиране на свободното време
–  ИПГ/ИПП на потребителите

164)  Дейности от Програмата са заложени в ИПГ/
ИПП на всеки потребител.

165)  В разказ за ежедневието потребителите включват 
поне два примера за организация на свободното 
им време, съобразено с техните предпочитания.

–  Интервюта с потребители
–  При приложимост, документи, удостоверяващи 

посещение/участие на детето в спортни, кул-
турни и други мероприятия

166)  Служителите могат да дадат по два примера, 
с които да представят насърчаване развитие-
то на детето в рамките на организацията на 
свободното му време и ИПГ/ИПП.

–  Интервюта със служители
–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители

Стандарт 16: Взаимоотношения потребители – служители
Специализираната социална услуга ОПДНТ осигурява условия за изграждане на отношения, ос-

новани на взаимно уважение и разбиране между децата и служителите. Служителите имат знания и 
умения и прилагат стратегии за справяне с предизвикателно поведение на потребителите.

Критерий 16.1: Стратегията за справяне и/или индивидуалния подход към всяко дете е резултат 
от обсъждането на случая му в екип и се съобразява с етичните принципи на работа с деца.

Индикатор Източник на информация

167)  Служителите споделят наблюденията си върху 
всяко дете и обсъждат подходите и стратегиите 
за справяне в екипа, преди да предприемат 
конкретни действия и стъпки спрямо детето.

–  Протоколи и решения, взети на екипни срещи 
за обсъждане на работата с всяко дете 

168)  Екипни и/или индивидуални супервизии при 
случаи на потребители с проблемно поведение.

–  Протоколи/доклади от проведени супервизии

Критерий 16.2: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага политика и процедура 
за възпитание и дисциплина, както и за подкрепа на потребителите в отговор на предизвикателно 
поведение. 

Индикатор Източник на информация

169)  Доставчикът има разработена политика и про-
цедура за възпитание и дисциплина. 

–  Политика за възпитание и дисциплина
–  Процедура за възпитание и дисциплина
–  Правилник за вътрешния ред 
– Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

170)  Общите правила за поведение и съответните 
дисциплиниращи мерки са разработени и до-
говорени с участието на всички потребители.

171)  Всички потребители знаят за какви нарушения 
на дисциплината, какви дисплиниращи мерки 
се прилагат.

–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

172)  Приложените дисциплинарни и ограничителни 
мерки са регистрирани в специална книга и 
досието на потребителите.

–  Книга/регистър на налаганите мерки
–  Досиета на потребителите

Критерий 16.3: Служителите на социалната услуга ОПДНТ прилагат позитивни възпитателни 
методи за постигане на приемливо поведение на настанените деца, като подходът към всеки потре-
бител е индивидуален – на базата на личната му история, индивидуалните му нужди и способности 
и нивото на развитие.

Индикатор Източник на информация

173)  Служителите са обучени да прилагат позитивни 
възпитателни методи за постигане на прием-
ливо поведение на настанените потребители.

–  Програма за преминато обучение

174)  Екипни/индивидуални супервизии при случаи 
на потребители с проблемно поведение.

–  Протоколи/доклади от проведени супервизии

175)  Екипни срещи за обсъждане на случаи на деца 
с предизвикателно поведение. 

–  Протоколи от проведени екипни срещи
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Стандарт 17: Права и закрила на децата 
Специализираната социална услуга ОПДНТ осигурява на децата закрила от всякакви форми на 

насилие, злоупотреба и небрежност и създава условия за спазване на техните права, включително 
правото на закрила на личността. Услугата подкрепя децата да изразяват мнение по въпроси, които 
ги касаят или тревожат, и да получават своевременен отговор на тях.

Критерий 17.1: Доставчикът на социалната услуга гарантира в максимална степен зачитане лич-
ното достойнство и защита на потребителите от злоупотреба и насилие.

Индикатор Източник на информация

176)  Процедурата за подаване на жалби е представена 
по достъпен начин на потребителите.

–  Процедура за подаване на жалби 
–  Интервюта с потребители
–  При приложимост, материалът е адаптиран 

за лица с ограничения в зрението, слуха или 
говора и на лица с интелектуални затруднения

177)  Интервюираните потребители познават Проце-
дурата за подаване на жалби в услугата. 

–  Интервюта с потребители
–  Постъпили жалби от потребители
–  Регистър на жалбите

178)  Всички подадени в последните 12 месеца жалби 
са вписани в Регистър за жалбите.

–  Регистър за жалбите
–  Интервюта с потребители

179)  Всички подадени в последните 12 месеца жал-
би са разгледани и са предложени решения от 
Комисията по жалбите.

–  Заповед на ръководителя на ОПДНТ за създа-
ване на Комисия 

–  Досие за всяка жалба (описание на жалбата, про-
токоли и решения от заседания на Комисията)

–  Доклад на Комисията до ръководителя на 
ОПДНТ

–  Отговор до жалбоподателя

180)  Интервюираните служители познават Проце-
дурата за сигнали и докладване на случаи на 
насилие.

–  Процедура за сигнали и докладване на случаи 
на насилие

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Интервюта със служителите 

181)  Интервюираните потребители са запознати с 
правото си на защита от всякакви форми на 
насилие и злоупотреба.

–  Интервюта с потребители

182)  При необходимост, служителите преминават 
веднъж годишно обучение за закрила от насилие.

–  Удостоверение от обучение
–  Интервюта със служителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

183)  При регистрирани случаи на насилие услугата 
ОПДНТ е осигурила необходимите външни 
специалисти за оказване на психологическа и/
или социална подкрепа на потребител, жертва 
на насилие и това се отразява в ИПГ/ИПП.

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Протоколи от проведени сесии за подкрепа/

рехабилитация
–  ИПГ/ИПП на потребителите

184)  На видно място е поставена информация за 
НТЛД 116 111 и спешна телефонна линия 112. 

–  Наблюдение на средата

Критерий 17.2: Децата се подкрепят и овластяват да познават правата си.

Индикатор Източник на информация

185)  Всички служители познават Конвенцията на 
ООН за правата на детето.

–  Програма за въвеждащо и надграждащи обучения
–  Интервюта със служители

186)  Всички деца познават правата си – съобразно 
възрастта и степен на развитие. 

–  Интервюта с потребители
–  Адаптирани материали
–  Доказателства от проведени информационни и/

или обучителни дейности
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Критерий 17.3: Доставчикът на социалната услуга създава условия за изслушване мнението на де-
тето в процеса на предоставяне на услугата, като гарантира, че изразените мнения на потребителите 
няма да доведат до негативни последствия за тях. Доставчикът подкрепя участието на потребителите 
във вземането на решения по важни за тях въпроси.

Индикатор Източник на информация

187)  Мнението на потребителите се изслушва и 
зачита.

–  ИОП на потребителите
–  ИПГ/ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Протоколи от участие на потребителите в екип-

ни обсъждания по важни въпроси за живота в 
услугата, както и от лични срещи с отговорния 
за него служител

188)  На потребителите със затруднена комуникация 
са осигурени възможности да изразяват мне-
нието си и да се запознаят с взетите решения.

–  Използвани материали/подходи

Критерий 17.4: Доставчикът на социалната услуга търси активно мнението на потребителите при 
оценка на изпълнението на Програмата за развитие на качеството. 

Индикатор Източник на информация

189)  Разработени форми/материали за търсене на 
мнението на потребителите.

–  Форми/материали за търсене на мнението на 
потребители

–  Програма за развитие на качеството 

190)  При напускане на услугата за всеки потребител 
се провежда допитване за неговата удовлет-
вореност от получената подкрепа. 

–  Интервюта с потребители 
–  При приложимост, въпросниците са адаптирани 

за лица с ограничения в зрението, слуха или 
говора и на лица с интелектуални затруднения

–  Налична обобщена информация от проучването 

191)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват по-
стигнатите резултати от проучването на удо-
влетвореността.

–  Съдържателен преглед на Програмата за разви-
тие на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената инфор-
мация от проучването

–  Годишен отчет с обобщена информация (към 
31 март за АКСУ)

Специализираната социална услуга ОПДНТ се предоставя комплексно1 със следните социални 
услуги:

–  информиране и консултиране – като специализирана социална услуга;
–  застъпничество и посредничество;
–  терапия;
–  обучение за придобиване на умения – като специализирана социална услуга.
Социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна грижа“ и „осигуряване на подслон“ или комби-

нация от две от тях не могат да се предоставят комплексно, тъй като и трите услуги имат за цел 
задоволяване на ежедневни потребности и осигуряване на безопасна среда за потребителите и ще се 
дублират дейности за подкрепа, осъществявани в тези социални услуги.

Доставчикът на социалната услуга ОПДНТ може да привлича/включва в дейността на услугата 
доброволци съгласно разработена от доставчика програма. Включването на стажанти е след сключ-
ване на споразумения между доставчика и съответните висши учебни заведения.

1 При комплексно предоставяне на социални услуги доставчикът по своя преценка може да разработва 
общи или отделни програми, правила, регистри и други документи за различните видове социални услуги. 
При прилагане на подхода за общи документи за всички предоставяни комплексно услуги следва да има 
ясна и добре структурирана информация за всички видове социални услуги, които доставчикът предоставя, 
както и за всички видове социални услуги, които всяко от лицата ползва комплексно от един доставчик.

Приложение № 21 
към чл. 12

Стандарти и критерии за качество на специализирана социална услуга
Осигуряване на подслон за лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик

А. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за пълнолетни 
лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик (OПЛНТ), е длъжен да осигури 
следните стандарти за организация и управление на социалната услуга:

Стандарт 1: Управление
Системата за управление на специализираната социална услуга ОПЛНТ се прилага ефективно и 

цялостно, като насърчава култура на качеството. Услугата гарантира, че целите на социалната ус-
луга, индивидуалните потребности на потребителите и постигнатите резултати за тях се реализират 
по възможно най-ефективен начин, като се ангажира с развиване и прилагане на добри практики.
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Критерий 1.1: Доставчикът на социална услуга прилага система за управление на служителите, 
ресурсите и качеството.

Индикатор Източник на информация

1)  Разписана система за управление на качест-
вото, в т.ч. на служителите и ресурсите.

–  Доставчикът представя доказателства за наличие 
на система за управление

–  Писмени политики и процедури, правила, пра-
вилници

–  Информация, подписана от ръководител на услугата

2)  Обобщена информация (справка) относно 
резултата за потребителите за активните и 
приключените случаи.

–  Попълнена форма с обобщена информация (период 
от време, брой обхванати потребители, разрешени 
и неразрешени проблеми, общи тенденции и др.)

–  Анкети от обратни връзки от потребители
–  ИПП на потребителите

3)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват по-
стигнатите резултати.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие 
на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената информация
–  Годишен отчет с обобщена информация (към 31 

март за АКСУ)

4)  Всички служители са запознати със съдържа-
нието на обобщената информация за постигна-
тите резултати и вземат под внимание всички 
обстоятелства от значение за подобряване на 
ежедневната им работа. 

–  Интервюта със служители

Критерий 1.2: Управлението на социалната услуга ОПЛНТ е ясно структурирано, като управля-
ващото услугата лице е назначено от доставчика на услугата за осъществяване на ръководство и е 
работодател на служителите, предоставящи услугата.

Индикатор Източник на информация

5)  Дейността на услугата се управлява от назна-
чен от доставчика ръководител. 

–  Договор за назначаване (възлагане) на лицето, 
управляващо социалната услуга 

–  При приложимост, валидно пълномощно на ръ-
ководителя на услугата

6)  Определени са отговорностите, нивата на 
вземане на решения (подчиненост) и задъл-
женията на служителите. 

–  Длъжностни характеристики на служителите (вкл. 
органиграма)

Критерий 1.3: Доставчикът на социалната услуга прилага методи за работа, съобразени с проучени 
добри практики за работа с лица, жертви на насилие и/или трафик.

Индикатор Източник на информация

7)  При възможност, установяване на методи 
за работа в услугата, съобразени с проучени 
добри практики и подходи.

–  Интервю с ръководителя на услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
–  Писмена обосновка за избора на избрания подход 

или добра практика, придружена със справка за 
постигнати резултати като резултат от приложе-
ния подход

8)  При възможност, ръководителят на услугата 
посочва поне една добра практика/иновация, 
приложена в услугата.

Стандарт 2: Организация на дейностите
Специализираната социална услуга ОПЛНТ организира пребиваването на потребителите в услу-

гата, дейностите с тях, както и работата на служителите според предварително изготвени правила за 
организация и функциониране на услугата. 

Критерий 2.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на потребителите среда на живот, 
близка до семейната, в която се зачита правото им на лично пространство и уединение в условията 
на сигурност и зачитане на достойнството им, като потребителите сами полагат грижи за поддържане 
на общите помещения за живеене.

Индикатор Източник на информация

9)  Всеки потребител има лично пространство в 
спалното помещение и място за съхранение 
на лични вещи.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, разходооправдателни документи 

(за купувани артикули)
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Индикатор Източник на информация

10)  За всяко лице са осигурени условия за уеди-
нение (за къпане, обличане, личен тоалет, 
конфиденциален разговор и др.).

–  Наблюдение

11)  Интервюираните потребители потвърждават, 
че разполагат с индивидуално място за съх-
ранение на лични вещи.

–  Интервюта с потребители

12)  Налични са периодично разработвани графици 
за почистването на помещенията.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители 

Критерий 2.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява единен подход в работата с потреби-
телите, като зачита правата и интересите им.

Индикатор Източник на информация

13)  Всички служители имат споделено разбиране 
за индивидуалните нужди на всеки потребител, 
поставената цел в ИПП и методите за пости-
гането им.

–  ИПП на потребителите
–  Документ, удостоверяващ провеждани екипни 

срещи 
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители14)  В услугата има форми на съвместно обсъждане 

между служители и потребители (например общи 
събрания, специално време за среща на потре-
бител с представител на ръководството и др.).

Критерий 2.3: Доставчикът на социалната услуга въвежда правила за изпълнение на ежедневните 
дейности като хранене, хигиена и други и съблюдава за тяхното прилагане.

Индикатор Източник на информация

15)  Наличен Правилник за вътрешния ред в услугата. –  Правилник за вътрешния ред

16)  Всички служители са запознати с Правилника 
и съблюдават спазването му.

–  Наблюдение 
–  Интервюта със служители 

17)  Потребителите за запознати с Правилника и 
го спазват.

–  Наблюдение 
–  Интервюта с потребители
–  Документ, удостоверяващ, че потребителите 

са запознати с Правилника за вътрешния ред
Критерий 2.4: Доставчикът на социалната услуга организира 24-часова грижа и подкрепа на по-

требителите.

Индикатор Източник на информация

18)  Във всеки момент на денонощието е осигурено 
присъствието на служители.

–  Одобрен месечен график 
–  Наблюдение
–  Рапортна книга
–  Интервюта със служители

19)  Предаването и приемането на смените се орга-
низират чрез срещи на съответните служители 
за обмен на информация.

20)  Минимум един път месечно се провеждат общи 
екипни срещи за обсъждане на организацията 
на работа, както и за споделяне на информация 
от значение за развитието на отделните случаи.

–  Документ, удостоверяващ провеждани екипни 
срещи 

–  Интервюта със служители

Стандарт 3: Място на предоставяне
Мястото за предоставяне на специализираната социална услуга ОПЛНТ способства за осъщест-

вяване правата на ползващите услугата лица и тяхното временно настаняване в безопасна среда.
Критерий 3.1: Общността е в достатъчна степен безопасна и позволява удобни комуникации с 

държавните институции, общинските власти, здравни, образователни и други услуги. Мястото на 
социалната услуга ОПЛНТ е комуникативно. Услугата има административен адрес на предоставяне.

Индикатор Източник на информация

21)  Средата на ОПЛНТ е подходяща по отношение 
на прилежащата инфраструктура.

–  Наблюдение и описание на средата

22)  ОПЛНТ е разположена самостоятелно – не е 
разположена в една сграда със социална услу-
га за резидентна грижа и/или разполага със 
собствен вход и изход.
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Индикатор Източник на информация

23)  Установяване на административен адрес на 
услугата.

–  Решение на общинския съвет, а в случаите, когато 
социалната услуга е делегирана от държавата 
дейност – и Заповед на изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане 

–  Регистър на АКСУ

24)  Адресът/мястото на услугата не е публично, 
като не се указва чрез табели, знаци, не е 
публикуван в интернет или други обозначения.

–  Наблюдение и описание на средата

Критерий 3.2: При възможност, специализираната среда на социалната услуга ОПЛНТ разполага 
с прилежаща територия, която се обособява като част от услугата и има лесен достъп до външните 
прилежащи пространства.*

(*) При липса на дворно място на територията на социалната услуга този критерий не се проверява.

Индикатор Източник на информация

25)  Специализираната среда на социалната услуга разполага 
с прилежащо дворно пространство за организиране на 
занимания на открито и отдих на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата

26)  Дворното пространство е добре поддържано.

27)  Интервюираните потребители потвърждават, че дворното 
пространство е достъпно за тях.

–  Интервюта с потребители

Стандарт 4: Специализирана среда
Специализираната среда, в която се предоставя социалната услуга ОПЛНТ, създава подходящи и 

устойчиви условия за престой и подкрепа на потребителите.
Критерий 4.1: Помещенията за живеене, нощувка, дневни занимания, хранене и приготвяне/

разпределение на храна и други са достатъчно на брой, достъпни, обзаведени съобразено с функци-
оналното им предназначение и потребностите на потребителите.

Индикатор Източник на информация

28)  Всички помещения за нощуване и дневни за-
нимания са обзаведени съобразно възрастта и 
индивидуалните нужди на настанените потре-
бители.

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Интервюта с потребители
–  Регистър на потребителите
–  Правила за достъп до помещенията и доку-

ментацията29)  Налично е поне едно кухненско помещение с 
пространство за приготвяне на храна, за съх-
ранение на хранителни продукти, оборудвано 
с необходимите уреди и обособено място за 
хранене.

30)  Налично е поне едно помещение за дневни 
занимания, в което могат да се съберат поне 
половината потребители.

31)  Обособено е място или помещение за пране и 
сушене на дрехи.

32)  Налично е поне едно помещение за индивиду-
ална работа с потребителите.

33)  Налично е поне едно помещение за служителите.

34)  Услугата има здравен кабинет. –  Наблюдение и описание на помещенията

35)  Здравният кабинет в услугата е оборудван съ-
гласно нормативните изисквания.

36)  Налице са условия за съхранение на лична доку-
ментация на потребителите и архив (например 
метален шкаф, който се заключва).

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Правила за достъп до помещенията и доку-

ментацията

37)  Налично е необходимо оборудване при съб-
людаване на професионалните норми и изиск- 
вания – домофон, телефонен пост, интернет 
връзка, видеонаблюдение (в общи помещения, 
коридори, входове), сигнална инсталация, ако 
е приложимо.
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Критерий 4.2: Санитарно-хигиенните помещения (бани, тоалетни) в социалната услуга ОПЛНТ 
са достатъчно на брой и са в изправност.

Индикатор Източник на информация

38)  Санитарните съоръжения са съобразени с по-
требностите на потребителите.

–  Наблюдение и описание на помещенията

39)  Служителите ползват санитарен възел, различен 
от тези на потребителите. 

40)  Всички санитарни съоръжения (в т.ч. кранове 
за студена и топла вода и др.) са работещи.

Критерий 4.3: Доставчикът на социалната услуга спазва санитарно-хигиенните изисквания по 
отношение осветление, отопление и вентилация на всички помещения. 

Индикатор Източник на информация

41)  Всички помещения се отопляват, като през 
зимния период се поддържа постоянна темпера-
тура в съответствие с хигиенните изисквания, в 
спалните – 18 – 22°С, в дневната – 20°С, когато 
се използват от потребителите.

–  Наблюдение и описание на помещенията (тер-
мометър в услугата)

–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители

42)  Помещенията са проветрени и нямат специфи-
чен мирис. 

–  Наблюдение и описание на помещенията

43)  Няма наличие на влага и мухъл в помещенията.

44)  Общите помещения и помещенията за живеене 
имат естествен източник на светлина.

Критерий 4.4: Специализираната среда (материалната база), в която се предоставя социалната 
услуга ОПЛНТ, е в състояние да посрещне потребители със специални потребности при придвижване.

Индикатор Източник на информация

45)  Функционираща рампа или други подходящи приспо-
собления (например асансьор, подемник) на подходящо 
и леснодостъпно входно място към ОПЛНТ.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Документи за въвеждане в експлоатация 

на съответното съоръжение
–  При възможност, интервюта с потре-

бители
46)  При необходимост, има санитарен възел, приспособен 

за ползване от потребители с инвалидни колички.

47)  Вратите позволяват ползване от потребители със за-
труднения при придвижване – нямат прагове, бравите 
са на достъпна за потребителите височина. 

48)  Широчината на всички коридори и врати по пътя на 
движение позволяват безпрепятствено преминаване 
на инвалидна количка.

Стандарт 5: Безопасност и сигурност
Специализираната социална услуга ОПЛНТ осигурява сигурна и безопасна среда за потребителите 

и служителите според действащите нормативни изисквания, като доставчикът регулярно съгласува 
действията си с препоръките на компетентните органи.

Критерий 5.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява аварийна и пожарна безопасност за 
потребителите и служителите.

Индикатор Източник на информация

49)  Разработен План за защита при бедствия и 
аварии.

–  План за защита при бедствия и аварии

50)  Интервюираните служители са запознати със 
своите задължения по План за защита при 
бедствия и аварии. 

–  Интервюта със служители 
–  План за защита при бедствия и аварии 
–  Протоколи от проведени учебни евакуационни 

мероприятия
–  Предписания на Служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“
–  Пожарно досие/Процедура за реакция при пожар 

51)  Има обозначен авариен изход, работещо ева-
куационно осветление.

–  Протоколи/предписания от Служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“

–  Наблюдение

52)  Евакуационен план – поставен на видно място 
и в едър план.

–  Наблюдение
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Критерий 5.2: Доставчикът на социалната услуга прилага процедура за съхранение и използване 
на потенциално вредни вещества. 

Индикатор Източник на информация

53)  Налична писмена процедура за съхранение и 
използване на потенциално вредни вещества. 

–  Процедура за съхранение и използване на по-
тенциално вредни вещества 

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

54)  Има писмени указания за начина и дозировката 
на използване на препаратите за дезинфекция 
на ръцете на служителите, потребителите и на 
повърхностите.

55)  Перилните, миещите средства и други потенци-
ално вредни вещества са ясно обозначени и се 
съхраняват разделно от храните, в специални за 
това места, които са недостъпни за потребителите.

Критерий 5.3: Доставчикът на социалната услуга прилага Програма за превенция и план за дейст-
вие при възникване на епидемична ситуация. Доставчикът осигурява лични предпазни средства за 
служителите и потребителите на услугата.

Индикатор Източник на информация

56)  Разработена Програма за превенция и план 
за действие при възникване на епидемична 
ситуация.

–  Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация

57)  Всички служители са запознати с разписаната 
Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация.

–  Документ, удостоверяващ, че на служителите е 
предоставена програмата

–  Документ, удостоверяващ, че се провежда пери-
одичен инструктаж

–  Интервюта със служители

58)  Всички потребители и служители имат лични 
предпазни средства – маски, ръкавици и др., 
включително еднократни престилки, облекло 
и обувки за служителите, които се използват 
само в услугата.

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

Критерий 5.4: Доставчикът на социалната услуга гарантира закрилата на потребителите при 
настъпване на инцидент, застрашаващ живота и здравето на потребител, както и при отсъствие на 
потребител без основателна причина или предупреждение.

Индикатор Източник на информация

59)  Утвърдена Процедура за уведомяване и 
действие при инцидент/смърт на потре-
бител.

–  Процедура за уведомяване и действие при инцидент/
смърт на потребител 

–  Интервюта със служители
–  Протокол/и за предприети действия и резултатите 

от тях

60)  Утвърдена Процедура за действие при 
отсъствие на потребител без основателна 
причина или предупреждение.

–  Процедура за действие при отсъствие на потребител 
без основателна причина или предупреждение

61)  Всички служители са запознати със своите 
задължения съгласно Процедурите.

–  Интервюта със служители
–  Протокол/и за предприети действия и резултатите 

от тях

62)  Проведен инструктаж/обучение на слу-
жителите за оказване на първа помощ 
поне веднъж през последните 12 месеца. 

–  Информация, подписана от ръководителя на услугата 
–  Протокол от проведен инструктаж/обучение

63)  Всички потребители са информирани по 
подходящ начин за реда на информиране 
при случай на инцидент/смърт и при от-
съствие на потребител от услугата без ос-
нователна причина или предупреждение.

–  При приложимост, интервюта с потребители

Критерий 5.5: Доставчикът на социалната услуга осигурява защита на потребителите от външни 
за услугата лица.

Индикатор Източник на информация

64)  ОПЛНТ установява пропускателен режим за 
външни лица. 

–  Процедура за пропускателния режим
–  Регистър на посетителите
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Индикатор Източник на информация

65)  При възможност, ОПЛНТ осигурява физическа 
охрана. 

–  Наблюдение и описание
–  Договори за охрана
–  Интервю с ръководителя на услугата

Стандарт 6: Поверителност и сигурност на информацията
Специализираната социална услуга ОПЛНТ гарантира в максимална степен защита на повери-

телността, сигурността на личните данни и информацията за потребителите.
Критерий 6.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага политики и процедури за 

сигурността и поверителността на личните данни за потребителите.

Индикатор Източник на информация

66)  Всички служители са запознати с политиката 
и процедурите за защита на личните данни и 
са наясно с отговорностите си за поддържане 
на поверителността на информацията за по-
требителите.

–  Писмена политика и процедури относно за-
щитата на личните данни и информацията за 
потребителите

–  Интервюта със служители
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата 

67)  Желаещите да ползват социалната услуга са 
подписали Декларация за съгласие за предос-
тавяне и обработване на лични данни за целите 
на изготвянето на ИОП и ИПП.

–  Подписани Декларации

Критерий 6.2: Доставчикът на социалната услуга архивира досиетата на потребителите и ги съх-
ранява съгласно изискванията на Вътрешни правила за архивиране на информацията. 

Индикатор Източник на информация

68)  Всички документи се архивират по Правила за 
архивиране на информацията.

–  Правила за архивиране на информацията
–  Заповед, определяща състава на Комисия от 

служители за архивиране

69)  Процедурата за защита на личните данни на 
потребителите съдържа условията, времето и 
реда за унищожаване на личните данни.

–  Процедура за защита на личните данни на 
потребителите

Стандарт 7: Работа с общността
Работата с общността и системната комуникация на специализираната социална услуга ОПЛНТ 

с държавни и общински служби, партньори, други доставчици на услуги, бизнес, читалища, спортни 
клубове са съобразени със спецификата на целевата група и допринасят за социалното включване 
на потребителите в обществото. 

Критерий 7.1: Доставчикът предоставя социалната услуга ОПЛНТ чрез взаимодействие с други 
доставчици на социални, образователни, здравни, културни и други услуги.

Индикатор Източник на информация

70)  Услугите за потребителите се реализират коор-
динирано с други социални услуги, организации 
и институции.

–  Протоколи от проведени срещи за координация 
на ИПП и дейностите

–  Преглед на Вътрешните правила за работа и 
организация на дейността

–  ИПП на потребителите71)  Доставчикът съдейства на всички потребители 
за достъп до други форми на подкрепа съобразно 
индивидуалните им потребности и желания.

Критерий 7.2: Доставчикът на социалната услуга има разработена актуална информация за целите 
на външната и вътрешната комуникация.

Индикатор Източник на информация

72)  Информационните материали, предназначени 
за общността, са актуални и съдържат само 
обобщена информация за услугата. 

–  Информационни материали, налични в услугата
–  При необходимост, материали, подходящи за 

лица с ограничения в зрението, слуха или го-
вора и за лица с интелектуални затруднения73)  Информационните материали за потребителите 

са в подходящ вид.

74)  Служители и потребители могат да посочат 
примери от съвместна работа с общността и 
други заинтересовани страни.

–  При наличие – материали от събития и дейности
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

75)  Актуална информация за услугата се предоставя 
поне два пъти годишно на ДСП.

–  Изходяща поща
–  Информационни материали, налични в услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
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Стандарт 8: Финансов ресурс*
Добро финансово управление на специализираната социална услуга ОПЛНТ.
(*) Този стандарт не се проверява, когато социалната услуга изцяло се финансира и управлява от 

частен доставчик.
Критерий 8.1: Доставчикът планира и разходва финансовите средства за предоставяне на социал-

ната услуга ОПЛНТ законосъобразно, ефективно, отчетно и отговорно.

Индикатор Източник на информация

76)  Годишният размер на средствата за финансиране 
на услугата е приет от общинския съвет като 
част от бюджета на общината за всички соци-
ални услуги, делегирани от държавата дейности.

–  Решение на общинския съвет

77)  Годишен план и отчет към определен период 
на средствата за финансиране на услугата по 
параграфи съгласно Единната бюджетна класи-
фикация за съответната година.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Отчет на направените разходи към определен 

период
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

78)  Размерът на работните заплати на служителите 
съответства на Наредба за стандартите за запла-
щане на труда на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги, 
които се финансират от държавния бюджет.

–  Поименно щатно разписание
–  Ведомости за работни заплати

Б. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за пълнолетни 
лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик (ОПЛНТ), е длъжен да осигури 
следните стандарти за квалификация и професионално развитие на служителите, които осъществя-
ват дейността по предоставянето на услугата:

Стандарт 9: Структура и квалификация на служителите
Специализираната социална услуга ОПЛНТ осигурява възможно най-високо качество на човешките 

ресурси, необходими за ефективно предоставяне на услугата съобразно нейната специфика. 
Критерий 9.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява достатъчно на брой и с необходимата 

професионална подготовка служители.

Индикатор Източник на информация

79)  За всички позиции има разработени и одобрени 
длъжностни характеристики с включено задъл-
жение за съдействие по чл. 7, ал. 2 от ЗЗДет. 

–  Актуални длъжностни характеристики, подпи-
сани от работодателя и служителите

80)  Наетите на трудов договор служители познават 
длъжностните си характеристики.

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Интервюта със служители

81)  В изискванията за заемане на длъжностите на 
служителите са заложени специални умения, 
като: 

–  способност за работа с лица, жертви на насилие 
и трафик, с деца, семейства, лица от уязвими 
групи и други; 

–  умения за предоставяне на подкрепа за преодо-
ляване на последствията от травмата;

–  умения за бърза, адекватна реакция и вземане на 
решение в ситуация на криза, емоционален кон-
фликт, осъществяване на кризисни интервенции, 
умения за адекватно поведение при работа с лица 
с агресивно/автоагресивно поведение и други; 

–  добри комуникативни умения и умения за работа 
в екип – в самата услуга и при междуинституци-
онално сътрудничество и взаимодействие.

–  Длъжностни характеристики
–  Обява за набиране на служители

82)  Всички наети лица съответстват по квалифика-
ция на изискванията, заложени в длъжностните 
им характеристики. 

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Трудови досиета на всички служители
–  Индивидуална годишна оценка на изпълнението 

на длъжността за всеки служител
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Индикатор Източник на информация

83)  Интервюираните служителите са запознати с 
нормативната уредба в сферата на социалните 
услуги и закрилата на детето, както и с Етичния 
кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс 
на служителите, осъществяващи дейности по 
предоставяне на социални услуги.

–  Интервюта със служители

84)  Щатното разписание е запълнено на минимум 
75%.

–  Длъжностно щатно разписание:
○  основни специалисти: социален работник; ме-

дицинска сестра;
○  при необходимост, препоръчителни специали-

сти: психолог; специалист социални дейности; 
○  служители, пряко ангажирани с обслужването на 

потребителите: сътрудник социални дейности;
○  при необходимост, подпомагащи служители: 

хигиенист; шофьор/поддръжка
–  Поименно щатно разписание

85)  Доставчикът е осигурил следните категории 
служители в услугата:

а) специалисти – основни специалисти, необходими 
за функционирането на услугата, и препоръчителни 
специалисти;
б) служители, пряко ангажирани с обслужването 
на потребителите, и служители, подпомагащи 
функционирането на социалната услуга.

86)  Минималният брой по основните категории 
служители е съобразен с броя на потребителите 
в ОПЛНТ.*

(*) Минимален брой на лицата, ползващи социалната 
услуга – 6, и максимален брой лица, ползващи социал-
ната услуга – 10.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Поименно щатно разписание
–  Коефициент за определяне числеността на 

служителите (0,9)

87)  Всички служители са годни и правоспособни 
за работа с потребителите в услугата.

–  Медицински документи за всеки служител – при 
постъпване на работа

–  Свидетелство за съдимост за всеки служи-
тел – при постъпване на работа 

–  Съответен на длъжността документ за обра-
зователен ценз

88)  Всички служители са с редовни лични здравни 
книжки.

–  Лична здравна книжка – заверена за всяка 
календарна година

89)  Интервюираните служители потвърждават, че 
организацията на сменния режим на работа е 
според договорните им отношения.

–  Интервюта със служители
–  Трудови договори на всички служители
–  Интервюта с ръководителя на услугата 
–  Преглед на счетоводни документи 
–  Работни графици за последните 4 месеца

90)  Установяване на текучество на кадри за послед-
ните 12 месеца – по позиции и брой.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Информация, подписана от ръководителя
–  Преглед на счетоводни документи, ведомости 

за работни заплати на служителите

91)  Брой сключени договори/споразумения за на-
емане на допълнителни служители/специали-
сти – фактическо състояние по позиции и брой.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Счетоводна документация
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

92)  Всички служители са с подписани трудови до-
говори/договори за извършване на определена 
работа/за предоставяне на определена услуга.

–  Трудови досиета

93)  Оценката на служителите се извършва веднъж 
годишно и отразява целите и мерките за про-
фесионалното им развитие в ОПЛНТ.

–  Формуляр за оценка
–  Процедура за оценка

94)  Резултатите от оценката на всеки служител се 
обсъждат лично.

–  Подписан от ръководителя и служителя Фор-
муляр за оценка
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Критерий 9.2: Процедурата на доставчика на социалната услуга за подбор на служителите описва 
процесите и необходимите документи за подбор, наемане и сключване на договори със служителите 
(и доброволците). При приложимост доставчикът на социалната услуга привлича в дейността на 
услугата стажанти.

Индикатор Източник на информация

95)  Процедурата за подбор се спазва при назнача-
ване на всеки служител.

–  Процедура за подбор на служителите 
–  Интервюта със служители
–  Преглед на трудови досиета – позиции, обяви за 

работа, протоколи от интервюта с кандидатства-
щи за работа, длъжностни характеристики и др.

96)  Обявите за свободни работни места съответ-
стват на длъжностната характеристика за всяка 
позиция.

97)  При приложимост подборът на доброволци е в 
съответствие с писмена процедура.

–  При приложимост, процедура за набиране на 
доброволци

98)  При приложимост функциите, задълженията 
и ограниченията са разписани за всяка добро-
волческа позиция.

–  При приложимост, договор с всеки доброволец

99)  При приложимост, сътрудничество с учебни 
заведения за провеждане на учебни стажове.

–  Сключени споразумения с учебни заведения
–  Графици за стажуване

Стандарт 10: Развитие на служителите
Специализираната социална услуга ОПЛНТ прилага ефективна система за управление на човеш-

ките ресурси с подходящи мерки за професионална подкрепа и личностно развитие на служителите 
при условия за учене през целия живот.

Критерий 10.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява условия за професионално развитие 
на служителите.

Индикатор Източник на информация

100)  Служителите имат достъп до програми за 
квалификация и обучителни курсове, съответ-
стващи на разписаните им задължения и отго-
ворности в длъжностните им характеристики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обуче-
ние на служителите

101)  При необходимост доставчикът осъществява 
партньорства с различни обучителни органи-
зации или обучители.

–  Сключени договори за квалификационни курсове
–  Автобиографии на обучители

102)  Служителите в услугата участват в научно-
практически курсове, обмяна на опит и/или 
добри практики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обуче-
ние на служителите 

–  Индивидуална оценка на всеки служител

103)  Налична програма за въвеждащо и надграж-
дащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение 
на служителите за настоящата календарна година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за всеки 
служител

–  Индивидуални планове за професионално раз-
витие на всеки служител

Критерий 10.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява въвеждащи и надграждащи/специ-
ализирани обучения за служителите. 

Индикатор Източник на информация

104)  Всички новоназначени служители са преми-
нали въвеждащо обучение от минимум 36 
академични часа. 

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите 

–  Списък на участници и обучители от проведени 
въвеждащи обучения

105)  Служителите са преминали през последните 12 
месеца специализирано обучение от минимум 
24 академични часа (за основни специалисти, 
осъществяващи дейности по ръководство и пре-
доставяне на социални услуги, препоръчителни 
специалисти и служители, пряко ангажирани 
с обслужването на потребителите) и минимум 
12 академични часа за служителите, подпома-
гащи функционирането на социалната услуга.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

–  Поименно щатно разписание
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Индикатор Източник на информация

106)  Интервюираните служители познават своите 
Индивидуални планове за професионално 
развитие. 

–  Интервюта със служители
–  Индивидуални планове за професионално раз-

витие на всеки служител 

107)  Ръководителят на услугата е преминал през 
последните 12 месеца поне едно обучение, 
свързано с управленските функции.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

Критерий 10.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява на служителите професионална под-
крепа чрез наставничество, групова и индивидуална супервизия.

Индикатор Източник на информация

108)  Всеки новопостъпил служител без опит в 
системата на социалните услуги има назначен 
наставник, определен за период от 6 месеца 
от датата на назначаване.

–  Заповед за определяне на наставник
–  Досиета на новопостъпили служители без опит 

в системата на социалните услуги
–  Интервю с ръководителя на услугата
–  При приложимост, интервю с определения на-

ставник 

109)  Служителите са преминали групова суперви-
зия – всеки месец (за последните 12 месеца).

–  График на супервизиите 
–  Протоколи/отчети/доклади от проведените су-

первизионни сесии 
–  Автобиографии на специалистите по супервизия 

(независимо дали се предоставят пряко от лице, 
или от външна организация)

–  Договори с външни специалисти и/или достав-
чици на услуги по супервизия

110)  Служителите са преминали индивидуална 
супервизия – от външен за услугата специа-
лист – най-малко веднъж на всеки 3 месеца 
(за последните 12 месеца) и/или по-често 
при заявка.

В. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за пълнолетни 
лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик (ОПЛНТ), е длъжен да осигури 
следните стандарти за ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които 
я ползват, в отговор на потребностите им:

Стандарт 11: Вход в услугата
Насочването/настаняването в специализираната социална услуга ОПЛНТ е съобразно индиви-

дуалните потребности на потребителя и е извършено от ДСП, координирано (при необходимост) с 
други заинтересовани страни.

Критерий 11.1: При приемане на потребител в социалната услуга ОПЛНТ доставчикът на соци-
алната услуга изисква следните задължителни документи:*

–  Искане/Заявление за ползване на услугата към доставчика;
–  Предварителна оценка на потребностите (ПОП);
–  При приложимост, Направление за ползване на социални услуги на директора на дирекция 

„Социално подпомагане“ – при настаняване на родител с дете/деца;
–  При приложимост, Социален доклад на дирекция „Социално подпомагане“; 
–  При приложимост, План за действие на дирекция „Социално подпомагане“. 
(*) В изключителни случаи на спешно настаняване се допуска то да се извърши без изискващите се 

медицински документи. 

Индикатор Източник на информация

111)  За всеки потребител доставчикът създава лич-
но досие, съдържащо съответните документи. 

–  Досиета на потребителите
–  Входяща кореспонденция
–  Регистър на потребителите

Критерий 11.2: При спешно настаняване на потребител в социалната услуга ОПЛНТ, осъществено 
без предварително насочване от насочващ орган съгласно чл. 77, ал. 3 от ЗСУ, доставчикът уведомява 
незабавно ДСП за приема на пълнолетно лице заедно с придружаващите го деца съгласно чл. 9 от 
ППЗСУ, като изготвянето на задължителните документи от насочващия орган и предоставянето им 
на доставчика се извършват след това съгласно регламентирания за това ред.

Индикатор Източник на информация

112)  Доставчикът уведомява ДСП за приема на 
всяко лице, за което не е била изготвена ПОП. 

–  Писмено информиране от доставчика до ДСП 
за приема на лица без предварително насочване

–  Досиета на потребители

113)  За всеки потребител – Протокол за приемане 
на потребител в ОПЛНТ.

–  Регистър на потребителите
–  Протоколи за прием на потребители
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Стандарт 12: Управление на случай
Специализираната социална услуга ОПЛНТ организира процеса по управление на случая на всеки 

потребител с оглед задоволяване в максимална степен на неговите потребности и осигуряване на 
безопасна среда. Престоят на потребител в ОПЛНТ не е по-дълъг от 6 месеца.

Критерий 12.1: Предоставянето на социалната услуга ОПЛНТ се извършва съобразно индиви-
дуалните оценки на потребностите на потребителите (ИОП), индивидуалните планове за подкрепа 
(ИПП) и заложените в Плана резултати, както и при придружаващи непълнолетни лица – в синхрон 
с резултатите в Плана за действие на ДСП, като гарантира участие на потребителя и други заинте-
ресовани страни (родители/законни представители и др.) в цялостния процес на оценка и планиране. 

Индикатор Източник на информация

114)  За всеки потребител е наличен Договор (с 
приложен ИПП), подписан от доставчика на 
услугата и потребителя и/или от негов законен 
представител.  

–  Регистър на потребителите 
–  Преглед на Договорите на потребителите
–  При приложимост, Заповед за упълномощаване 

на служител да подписва договори
–  При приложимост, анекси/приложения към 

Договорите – за дете/деца, придружаващи 
потребителя

115)  Структурата и съдържанието на Договорите 
отговарят на изискванията на нормативната 
уредба.

–  Съдържателен преглед на Договорите на по-
требителите

116)  Всеки потребител е регистриран в услугата. –  Регистър на потребителите 

117)  При приложимост, установяване на уведомления 
към МВР – при настаняване на потребител в 
непосредствена опасност за живота му. 

–  Изходяща кореспонденция 
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

118)  При приложимост, установяване на уведомления 
към ДСП – при спешно настаняване. 

119)  За всеки потребител на социалната услуга има 
налични подписани ИОП – от членовете на мул-
тидисциплинарния екип и потребителя.  

–  Регистър на потребителите 
–  ИОП на потребителите
–  Документ, определящ членовете на мултидис-

циплинарния екип

120)  Процесът на актуализиране на ИОП демонстрира 
взаимовръзка между нея и предходните оценки, 
планове и доклади. 

–  Съдържателен преглед на активните ИОП
–  Регистър на потребителите

121)  Структурата и съдържанието на ИПП отгова-
рят на изискванията на нормативната уредба и 
съдържат конкретни, реалистични и измерими 
цели и резултати.

–  Съдържателен преглед на всички ИПП на 
потребителите

–  Сравнителен преглед на произволно избрани 
ИПП на поне 5 потребители

–  Интервюта със служители

122)  ИОП и ИПП на потребителите са разработени 
и актуализирани в срок. 

–  ИОП и ИПП на потребителите
–  Регистър на потребителите
–  Интервюта със служители
–  Първите ИОП и ИПП на потребителите са 

разработени във възможно най-кратък срок, 
но не по-късно от 20 дни от началната дата на 
заявяване на желанието за ползване на услу-
гата/настаняването (при спешно настаняване)

–  ИОП и ИПП на потребителите са актуализи-
рани в сроковете, определени в чл. 33, ал. 3 
и чл. 34, ал. 1, т. 1 от ППЗСУ

123)  За всички потребители са налични подписани 
ИПП – от членовете на мултидисциплинарния 
екип и потребителя.

–  ИПП на потребителите
–  Подписани ИПП от всички заинтересовани 

страни (включително мултидисциплинарен 
екип) 

–  При наличие – протоколи от процеса на об-
съждане

124)  Дейностите във всички прегледани ИПП отра-
зяват установените в ИОП потребности.

–  Съдържателен преглед на ИОП с ИПП на 
потребителите

125)  Ползването на социалната услуга от дете, за-
едно с негов родител, се извършва въз основа 
на направление от ОЗД към ДСП (по реда на 
ЗЗДет за деца в риск).

–  Направление 
–  Социален доклад 
–  План за грижа
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Индикатор Източник на информация

126)  За всички деца – потребители на услугата, които 
я ползват заедно със свой родител, са налични 
оценка на потребностите и ИПП, които се из-
готвят и са актуализирани в срок.

–  Съдържателен преглед на всички ИОП и ИПП

127)  Установяване на продължителност на престой 
за всяко дете в ОПЛНТ.

–  Регистър на потребителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
Критерий 12.2: Доставчикът на социалната услуга планира и подготвя съвместно с всеки от по-

требителите прекратяването на ползването на услугата – според условията на договора. 

Индикатор Източник на информация

128)  За всички случаи на прекратяване ползването 
на услугата съответните документи (актуализи-
рани ИОП, ИПП с препоръки или Доклад за 
оценка на постигнатите резултати с препоръки) 
са предоставени на насочващия орган (ДСП). 

–  Изходяща поща
–  Доклади за оценка на постигнатите резултати 

с препоръки – на случаен принцип 

129)  Всяко прекратяване ползването на услугата се 
документира.

–  Документи, удостоверяващи прекратяване 
ползването на услугата

–  Регистър на потребителите
Стандарт 13: Здраве и хранене
Специализираната социална услуга ОПЛНТ осигурява храна и достъп до здравна профилактика, 

здравни грижи и лечение на потребителите по време на престоя им в нея. 
Критерий 13.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на всеки потребител съдействие за 

получаване на медицинска помощ, както и достъп до здравни услуги, като оказва подкрепа при из-
бор на личен лекар и достъп до дентална помощ в случай, че се налага да бъдат сменени и той се 
нуждае от съдействие.

Индикатор Източник на информация

130)  Всички потребители имат личен лекар 
и осигурена дентална помощ.

–  При приложимост, лична здравноосигурителна книжка 
на всеки потребител

–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
–  Декларация „Данни за здравно осигуряване на лица, 

осигурени от държавния бюджет“ – на електронен и 
хартиен носител, подадена от ръководителя на услугата 
за здравно неосигурените лица

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист от проведени 
прегледи/лечения

Критерий 13.2: Доставчикът на социалната услуга поддържа в наличност основни лекарствени 
продукти за оказване на първа помощ и медицинско обслужване, за които не се изисква лекарско 
предписание.

Индикатор Източник на информация

131)  Основните лекарствени продукти за оказване 
на първа помощ се съхраняват на специално 
място, до което потребителите нямат достъп.

–  Наблюдение на мястото за съхраняване на ле-
карствени продукти и определен ред за достъп 
до тях (напр. в Правилник за вътрешния ред, 
заповед и/или др.)

132)  Лекарствени продукти се осигуряват за по-
требителите по Процедура за снабдяване, 
съхранение, изписване и прилагане на лекар-
ствени продукти.

–  Процедура за снабдяване, съхранение, изписване 
и прилагане на лекарствени продукти

–  Документи, удостоверяващи реда за снабдяване, 
съхранение и употреба на лекарствени продукти

Критерий 13.3: Доставчикът на социалната услуга наблюдава здравословното състояние на по-
требителите и при необходимост, при възникнали здравни проблеми, своевременно им съдейства за 
достъп до медицинска помощ и за провеждане на предписаното лечение при невъзможност това да 
се извърши самостоятелно от потребителите. 

Индикатор Източник на информация

133)  Всички потребители получават своевре-
менно необходимата им специализирана 
медицинска помощ и лечение, включи-
телно и чрез прием в лечебно заведение, 
при необходимост.

–  Досиета на потребителите
–  Документи, удостоверяващи проведено лечение, при-

ем в здравно заведение, закупуване на лекарствени 
продукти за лечение, предписано от специалист или 
копия на рецепти

–  При възможност, интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
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Индикатор Източник на информация

134)  При необходимост, доставчикът заплаща 
от средствата на бюджета медицински 
прегледи, изследвания и други здравни 
услуги.

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист от про-
ведени прегледи/лечения

–  Документ за платена такса за преглед, изследване, 
проведено лечение и/или оказана дентална помощ

135)  Доставчикът заплаща от средствата на 
бюджета лекарствени продукти, изписва-
ни по рецепта, при необходимост.

–  Документи, удостоверяващи закупуване на лекарстве-
ни продукти за лечение, предписано от специалист

–  Копия на амбулаторни/карти/листи или рецепти
Критерий 13.4: Доставчикът на социалната услуга осигурява хранене на потребителите в зави-

симост от тяхната възраст, здравни потребности, нужда от подкрепа и предпочитанията им (при 
приложимост – и на придружаващите ги дете/деца).

Индикатор Източник на информация

136)  Обстановката в мястото за готвене и за хранене 
е съобразена с броя и потребностите на потреби-
телите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта с потребители

137)  Храната отговаря на всички изисквания и хигиенни 
норми, като при приготвянето є се съблюдават 
нормите за правилно съхранение на продуктите и 
хигиена на пространствата и помещенията, които 
са в досег с нея.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Седмични менюта 
–  Предписания на ОДБХ

138)  Всички, нуждаещи се от диетично хранене потреби-
тели, получават възможност за диетично хранене.

–  При приложимост, заповедна книга (за еже-
дневно требване храната на потребителите)

–  Информация, подписана от ръководителя 
на услугата 

–  ИПП на всички нуждаещи се от диетично 
хранене потребители

–  Седмични менюта

139)  Има ясни правила за това как се ползват об-
щите помещения във връзка с приготвянето и/
или консумирането на храна, както и складовите 
помещения за съхранение на продукти и консума-
тиви (напр. шкафове, хладилник) – съвместно или 
индивидуално.

–  Наблюдение и описание на средата
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Разписани правила

Стандарт 14: Интегрирана подкрепа
Специализираната социална услуга ОПЛНТ осигурява на потребителите комплексна подкрепа за 

посрещане на индивидуалните им и специални нужди.
Критерий 14.1: Доставчикът на социалната услуга оказва съдействие на потребителите за полу-

чаване на интегрирана подкрепа.

Индикатор Източник на информация

140)  При управлението на всички случаи се осигуря-
ва синхронизиране на дейностите за подкрепа, 
заложени в ИПП за всеки потребител.

–  Съдържателен преглед на всички активни ИПП 
на потребителите

–  Интервюта със служители
–  При възможност, интервюта с потребители 

141)  Всички нуждаещи се потребители получават 
информация за посрещане на специфичните 
им потребности и съдействие за получаване на 
необходимата им интегрирана подкрепа – полз-
ване на социални и/или други услуги. 

–  ИПП на потребителите
–  Регистър на потребителите
–  Информационни материали на други услуги
–  При възможност, интервюта с потребители – по-

сочват поне един пример на съдействие
–  Интервюта със служители – посочват поне два 

примера на съдействие
142)  Нуждаещите се потребители получават съ-

действие за ползване на подкрепящи услуги 
(информиране и консултиране, застъпничество 
и посредничество, терапия и рехабилитация, 
обучение за придобиване на умения и други 
социални услуги).

143)  Услугата взаимодейства активно с други соци-
ални услуги, както и с различните системи с 
цел ефективност и комплексност на подкрепата.

–  Преглед на ИПП на нуждаещите се потребители
–  Доклади/Протоколи от работата по дейностите 

за подкрепа
–  ПОП/направления от ДСП
–  Съвместен план за интегрирано предоставяне 

на подкрепа
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Индикатор Източник на информация

144)  За потребителите с допълнителни потребно-
сти са заложени и изпълнявани дейности в 
техните ИПП.

–  ИПП на потребителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
–  Интервюта със служители

Стандарт 15: Взаимоотношения потребители – служители
Специализираната социална услуга ОПЛНТ осигурява условия за изграждане на отношения, 

основани на взаимно уважение и разбиране между потребителите и служителите, в които личните 
граници и особености се зачитат.

Критерий 15.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага ясни правила за взаимо-
действие между служителите и потребителите, като при необходимост служителите прилагат стратегии 
за справяне с конфликтни ситуации.

Индикатор Източник на информация

145)  Има ясно разписани правила за взаимодействие 
между служителите и потребителите.

–  Разписани правила на взаимодействие между 
служителите и потребителите

146)  Служителите са запознати с правилата за 
взаимодействие и ги прилагат във взаимоот-
ношенията си с потребителите. 

–  Наблюдение
–  Интервюта със служители – примери за при-

лагани правила на взаимодействие
–  При приложимост, интервюта с потребите-

ли – споделяне на мнение за взаимоотноше-
нията им със служителите

147)  Потребителите са запознати по подходящ и 
разбираем за тях начин с правилата.

148)  Служителите имат необходимите знания и 
прилагат стратегии за справяне с конфликтни 
ситуации – при необходимост.

–  Интервюта със служители – примери за спра-
вяне с конфликтни ситуации

–  Регистрирани и докладвани инциденти, при 
приложимост

Критерий 15.2: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага Процедура за действие 
при проява на неприемливо поведение от страна на потребител. 

Индикатор Източник на информация

149)  Доставчикът има разработена Процедура за 
действие при проява на неприемливо поведение 
от страна на потребител.

–  Процедура за действие при проява на непри-
емливо поведение от страна на потребител/
Правилник за вътрешния ред

150)  Служителите в услугата са запознати с Проце-
дурата и я прилагат при необходимост.

–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители

151)  Потребителите на услугата са запознати по 
подходящ начин с Процедурата.

152)  Приложените мерки по Процедурата са реги-
стрирани.

–  Книга/регистър на наложените мерки
–  Досиета на потребителите

Стандарт 16: Права и закрила
Специализираната социална услуга ОПЛНТ осигурява на потребителите закрила от всякакви форми 

на насилие, злоупотреба и небрежност и създава условия за спазване на техните права, включително 
правото на закрила на личността. Услугата подкрепя потребителите да изразяват мнение по въпроси, 
които ги касаят или тревожат.

Критерий 16.1: Доставчикът на социалната услуга гарантира в максимална степен зачитане лич-
ното достойнство и защита на потребителите от злоупотреба и насилие.

Индикатор Източник на информация
153)  Интервюираните потребители познават Про-

цедурата за подаване на жалби в услугата. 
–  Процедура за подаване на жалби 
–  При приложимост, интервюта с потребители

154)  Всички подадени в последните 12 месеца 
жалби са нанесени в Регистър за жалбите.

–  Регистър за жалбите

155)  Всички подадени в последните 12 месеца 
жалби са разгледани и са предложени ре-
шения от Комисията по жалбите.

–  Заповед на ръководителя на ОПЛНТ за създаване 
на Комисия 

–  Досие за всяка жалба (описание на жалбата, про-
токоли и решения от заседания на Комисията)

–  Доклад на Комисията до ръководителя на ОПЛНТ
–  Отговор до жалбоподателя

156)  Интервюираните служители познават Проце-
дурата за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация.

–  Процедурата за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Интервюта със служители 
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Индикатор Източник на информация
157)  Интервюираните потребители са запознати 

с правото си на защита от всякакви форми 
на насилие и злоупотреба.

–  При приложимост, интервюта с потребители
–  ИПП на потребителите – планирани дейности

158)  При необходимост служителите преминават 
веднъж годишно обучение за закрила от 
насилие.

–  Удостоверение от обучение
–  Интервюта със служителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

159)  При регистрирани случаи на насилие услугата 
ОПЛНТ е осигурила необходимите външни 
специалисти за оказване на психологическа 
и/или социална подкрепа на потребител, 
жертва на насилие, и това се отразява в ИПП.

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Протоколи от проведени сесии за подкрепа/ре-

хабилитация
–  ИПП на потребителите

160)  На видно място е поставена информация за 
спешна телефонна линия 112. 

–  Наблюдение на средата

Критерий 16.2: Доставчикът на социалната услуга създава условия за изслушване мнението на 
детето в процеса на предоставяне на услугата, като гарантира, че изразените мнения на потребителите 
няма да доведат до негативни последствия за тях. Доставчикът подкрепя участието на потребителите 
във вземането на решения по важни за тях въпроси.

Индикатор Източник на информация
161)  Мнението на потребителите се изслушва и 

зачита.
–  ИОП на потребителите
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Протоколи от участие на потребителите в екип-

ни обсъждания по важни въпроси на живота в 
услугата, както и от лични срещи с отговорния 
за него служител

162)  На потребителите със затруднена комуникация 
са осигурени възможности да изразяват мне-
нието си и да се запознаят с взетите решения.

–  Използвани материали/подходи

Критерий 16.3: Доставчикът на социалната услуга търси активно мнението на потребителите при 
оценка изпълнението на Програмата за развитие на качеството. 

Индикатор Източник на информация
163)  Разработени форми/материали 

за търсене на мнението на по-
требителите.

–  Форми/материали за търсене на мнението на потребителите
–  Програма за развитие на качеството 

164)  Поне едно проучване на удовлет-
вореността на потребителите в 
рамките на всеки 6 месеца.

–  Интервюта с потребители 
–  При приложимост, въпросниците са адаптирани за лица с 

ограничения в зрението, слуха или говора и на лица с ин-
телектуални затруднения

–  Налична обобщена информация от проучването 
165)  Програмата за развитие на ка-

чеството и Годишният отчет към 
АКСУ отразяват постигнатите 
резултати от проучването на удо-
влетвореността.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие на ка-
чеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената информация от про-
учването

–  Годишен отчет с обобщена информация (към 31 март за 
АКСУ)

Специализираната социална услуга ОПЛНТ се предоставя комплексно1 със следните социални услуги:
–  информиране и консултиране – като специализирана социална услуга;
–  застъпничество и посредничество;
–  терапия;
–  обучение за придобиване на умения – като специализирана социална услуга.
Социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна грижа“ и „осигуряване на подслон“ или комби-

нация от две от тях не могат да се предоставят комплексно, тъй като и трите услуги имат за цел 
задоволяване на ежедневни потребности и осигуряване на безопасна среда за потребителите и ще се 
дублират дейности за подкрепа, осъществявани в тези социални услуги.

Доставчикът на социалната услуга ОПЛНТ може да привлича/включва в дейността на услугата 
доброволци съгласно разработена от доставчика програма. Включването на стажанти е след сключ-
ване на споразумения между доставчика и съответните висши учебни заведения.

1 При комплексно предоставяне на социални услуги доставчикът по своя преценка може да разработва 
общи или отделни програми, правила, регистри и други документи за различните видове социални услуги. 
При прилагане на подхода за общи документи за всички предоставяни комплексно услуги следва да има 
ясна и добре структурирана информация за всички видове социални услуги, които доставчикът предоставя, 
както и за всички видове социални услуги, които всяко от лицата ползва комплексно от един доставчик.
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Приложение № 22 
към чл. 12

Стандарти и критерии за качество на специализирана социална услуга
Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация – бременни жени и майки в риск
А. Доставчикът на специализираната социалната услуга Осигуряване на подслон за лица в кри-

зисна ситуация – бременни жени и майки в риск (ОПБМР), е длъжен да осигури следните стандарти 
за организация и управление на социалната услуга:

Стандарт 1: Управление
Системата за управление на специализираната социална услуга ОПБМР се прилага ефективно и 

цялостно, като насърчава култура на качеството. Услугата гарантира, че целите на социалната ус-
луга, индивидуалните потребности на потребителите и постигнатите резултати за тях се реализират 
по възможно най-ефективен начин, като се ангажира с развиване и прилагане на добри практики.

Критерий 1.1: Доставчикът на социалната услуга прилага система за управление на служителите, 
ресурсите и качеството.

Индикатор Източник на информация

1)  Разписана система за управление на качеството, 
в т.ч. на служителите и ресурсите.

–  Доставчикът представя доказателства за наличие 
на система за управление

–  Писмени политики и процедури, правила, пра-
вилници

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата

2)  Обобщена информация (справка) относно 
резултата за потребителите за активните и 
приключените случаи. 

–  Попълнена форма с обобщена информация 
(период от време, брой обхванати потребители, 
проблеми (разрешени и неразрешени), общи 
тенденции и др.)

–  Анкети от обратни връзки от потребители
–  ИПП на потребителите

3)  Програмата за развитие на качеството и Годиш-
ният отчет към АКСУ отразяват постигнатите 
резултати.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие 
на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената информация
–  Годишен отчет с обобщена информация (към 31 

март за АКСУ)

4)  Всички служители са запознати със съдържа-
нието на обобщената информация за постигна-
тите резултати и взимат под внимание всички 
обстоятелства от значение за подобряване на 
ежедневната им работа.

–  Интервюта със служители

Критерий 1.2: Управлението на социалната услуга ОПБМР е ясно структурирано, като управля-
ващото услугата лице е назначено от доставчика на услугата за осъществяване на ръководство и е 
работодател на служителите, предоставящи услугата.

Индикатор Източник на информация

5)  Дейността на услугата се управлява от назначен 
от доставчика ръководител. 

–  Договор за назначаване (възлагане) на лицето, 
управляващо социалната услуга 

–  При приложимост, валидно пълномощно на 
ръководителя на услугата

6)  Определени са отговорностите, нивата на взе-
мане на решения (подчиненост) и задълженията 
на служителите.

–  Длъжностни характеристики на служителите 
(вкл. органиграма)

Критерий 1.3: Доставчикът на социалната услуга прилага методи за работа, съобразени с проучени 
добри практики за работа с бременни жени, майки в риск и деца.

Индикатор Източник на информация

7)  При възможност, установяване на методи за 
работа в услугата, съобразени с проучени добри 
практики и подходи за работа с бременни жени, 
майки в риск и деца.

–  Интервю с ръководителя на услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

8)  При възможност, ръководителят на услугата 
посочва поне една добра практика/иновация, 
приложена в услугата. 
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Стандарт 2: Организация на дейностите
Специализираната социална услуга ОПБМР организира работата в услугата, пребиваването на 

потребителите в услугата, дейностите с тях, както и работата на служителите според предварително 
изготвени правила за организация и функциониране на услугата. 

Критерий 2.1: Доставчикът на социалната услуга е договорил и организирал дейностите с всички 
бременни жени/майки по начин, който е съобразен с техните потребности и желания, както и с тези 
на детето/децата им, и който отчита правата и интересите и на останалите потребители в услугата. 

Индикатор Източник на информация

9)  Правилата за живот на бременните жени/майките 
в услугата (например грижи за децата, поддържане 
на хигиената в спалните и общите помещения; 
пазаруване и приготвяне на храна; посещение на 
значими лица; временно отсъствие от услугата 
и др.) са определени в разписан Правилник за 
вътрешния ред на услугата.

–  Правилник за вътрешния ред
–  Документ, удостоверяващ, че потребителят е 

запознат с Правилника за вътрешния ред
–  Наблюдение 
–  Интервюта с потребители

10)  Всеки потребител е запознат с Правилника за 
вътрешния ред. 

Критерий 2.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява на бременните жени/майките и де-
цата среда на живот, близка до семейната, в която се зачита правото им на лично пространство и 
уединение в условията на сигурност и зачитане на достойнството им. Майките сами полагат грижи 
за децата си, както и за поддържане на предоставените им помещения за живеене.

Индикатор Източник на информация

11)  Всяка майка и нейното бебе/деца има собстве-
но помещение, което осигурява възможност 
за уединение и възможности за развиване на 
връзката майка – дете. 

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители 

12)  Налични са периодично изработвани графици за 
почистването на общите помещения в мястото 
на живеене.

–  Наблюдение
–  Интервюта със служители 
–  Интервюта с потребители

Критерий 2.3: Доставчикът на социалната услуга оказва подкрепа на бременните жени/майките 
за организиране на дейностите и пребиваването в услугата на техните деца в зависимост от възрастта 
им и индивидуалните им потребности. 

Индикатор Източник на информация

13)  За всяко дете е изготвен индивидуален дневен 
режим и е поставен на видно място в стаята 
на майката.

–  Дневен режим
–  Наблюдение 
–  Интервюта с потребители

14)  Майката е подкрепена за изпълнение на дей-
ностите, заложени в ИПП. 

–  Индивидуални досиета на майките и децата
–  ИОП и ИПП на потребителите

Критерий 2.4: Доставчикът на социалната услуга осигурява единен подход в работата с потреби-
телите в ОПБМР.

Индикатор Източник на информация

15)  Всички служители имат споделено разбиране 
за индивидуалните нужди на всеки потребител, 
поставената цел в индивидуалния план и мето-
дите за постигането им.

–  Индивидуални планове на потребителите
–  Протоколи от вътрешноекипни срещи по случаи
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

16)  В услугата има форми на съвместно обсъждане 
между служители и потребители на живота в 
услугата (например общи събрания, специално 
време за среща на потребител с представител 
на ръководството и др.).
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Критерий 2.5: Дейностите в социалната услуга ОПБМР са организирани да осигуряват 24-часова 
подкрепа на потребителите.

Индикатор Източник на информация

17)  Във всеки момент на денонощието е осигурено 
присъствието на служители.

–  Одобрен месечен график 
–  Наблюдение
–  Рапортна книга
–  Документ, удостоверяващ провеждани екипни 

срещи

18)  Предаването и приемането на смените се орга-
низира чрез срещи на съответните служители 
за обмен на информация.

19)  Минимум един път месечно се провеждат общи 
екипни срещи за обсъждане на организацията 
на работа, както и за споделяне на информация 
от значение за развитието на отделните случаи.

Стандарт 3: Място на предоставяне
Мястото за предоставяне на специализираната социалната услуга ОПБМР способства за задоволя-

ване на потребностите на ползващите услугата бременни жени и майки в риск и насърчава тяхната 
самостоятелност.

Критерий 3.1: Общността разполага с работещи и достъпни услуги – здравни, при възмож-
ност – образователни, за организация на свободно време и др. Услугата има административен адрес 
на предоставяне.

Индикатор Източник на информация

20)  Средата на ОПБМР е подходяща по отношение 
на прилежащата инфраструктура.

–  Наблюдение и описание на средата

21)  ОПБМР е разположена самостоятелно – не е 
разположена в една сграда със социална услу-
га за резидентна грижа и/или разполага със 
собствен вход и изход.

22)  Установяване на административен адрес на 
услугата.

–  Решение на общинския съвет, а в случаите, когато 
социалната услуга е делегирана от държавата 
дейност – и Заповед на изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане 

–  Регистър на АКСУ
Критерий 3.2: При възможност специализираната среда на социалната услуга ОПБМР разполага 

с прилежаща територия, която се обособява като част от услугата и има лесен достъп до външните 
прилежащи пространства.*

(*) При липса на дворно място на територията на социалната услуга този критерий не се проверява.

Индикатор Източник на информация

23)  Специализираната среда на социалната услуга 
разполага с прилежащо дворно пространство за 
организиране на занимания на открито и отдих 
на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата

24)  Дворното пространство е добре поддържано.

25)  Интервюираните потребители потвърждават, 
че дворното пространство е достъпно за тях.

–  Интервюта с потребители

Стандарт 4: Специализирана среда
Специализираната среда, в която се предоставя социалната услуга ОПБМР, създава подходящи и 

устойчиви условия за престой и подкрепа на потребителите.
Критерий 4.1: Помещенията за живеене, нощувка, дневни занимания, хранене и приготвяне/разпре-

деляне на храна и други са достатъчно на брой, достъпни, обзаведени съобразено с функционалното 
им предназначение и потребностите на потребителите.

Индикатор Източник на информация

26)  Услугата осигурява условия за съхранение и пригот-
вяне на храна от майките с необходимото оборудване.

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Интервюта с потребители
–  Регистър на потребителите

27)  На всяка майка се предоставя набор от съдове и при-
бори за готвене и хранене.

28)  Поне едно помещение за дневни занимания, в което 
могат да се съберат поне половината потребители.
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Индикатор Източник на информация

29)  Обособено място или помещение за пране и сушене 
на дрехи.

30)  Поне едно помещение за служителите.

31)  Всички настанени майки/бременни нощуват само- 
стоятелно в стая.

32)  В стаите за нощувка се осигурява легло за майката, 
детско креватче за бебето, гардероб, друго подходящо 
обзавеждане (например стол, маса).

33)  При възможност стаите за нощувка в услугата оси-
гуряват допълнително легло – при необходимост от 
настаняване на друго дете заедно с майката.

34)  Интервюираните потребители потвърждават, че 
разполагат с индивидуално място за съхранение на 
лични вещи.

35)  Услугата има здравен кабинет. –  Наблюдение и описание на помещенията

36)  Здравният кабинет в услугата е оборудван съгласно 
нормативните изисквания.

37)  Условия за съхранение на лична документация на по-
требителите и архив (например метален шкаф, който 
се заключва).

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Правила за достъп до помещенията и 

документацията 

38)  Налично е необходимо оборудване при съблюдаване 
на професионалните норми и изисквания – домофон, 
телефонен пост, интернет връзка, видеонаблюдение 
(в общи помещения, коридори, входове), сигнална 
инсталация, ако е приложимо.

Критерий 4.2: Санитарно-хигиенните помещения (бани, тоалетни) в социалната услуга ОПБМР 
са достатъчно на брой и са в изправност.

Индикатор Източник на информация

39)  Всяка майка (с нейните деца) ползва самосто-
ятелно санитарно помещение.

–  Наблюдение и описание на помещенията

40)  Служителите ползват санитарен възел, различен 
от тези на потребителите. 

41)  Всички санитарни съоръжения (в т.ч. кранове и 
душове за студена и топла вода и др.) са работещи.

Критерий 4.3: Доставчикът на социалната услуга спазва санитарно-хигиенните изисквания по 
отношение осветление, отопление и вентилация на всички помещения. 

Индикатор Източник на информация

42)  Всички помещения се отопляват, като през 
зимния период се поддържа постоянна темпера-
тура в съответствие с хигиенните изисквания, в 
спалните – 18 – 22°С, а в дневната – 20°С, когато 
се използват от потребителите.

–  Наблюдение и описание на помещенията (тер-
мометър в услугата)

–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители

43)  Помещенията са проветрени и нямат специфи-
чен мирис. 

–  Наблюдение и описание на помещенията

44)  Няма наличие на влага и мухъл в помещенията.

45)  Общите помещения и помещенията за живеене 
имат естествен източник на светлина.

Критерий 4.4: Специализираната среда (материалната база), в която се предоставя социалната 
услуга ОПБМР, е в състояние да посрещне потребители със специални потребности при придвижване. 

Индикатор Източник на информация

46)  Функционираща рампа или други подходящи 
приспособления (например асансьор, подемник) 
на подходящо и леснодостъпно входно място 
към ОПБМР.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Документи за въвеждане в експлоатация на 

съответното съоръжение
–  При възможност, интервюта с потребители 
–  Наблюдение и описание на средата
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Индикатор Източник на информация

47)  При необходимост – съответен брой спални по-
мещения с баня и тоалетна са приспособени за 
ползване от потребители с инвалидни колички.

48)  Вратите позволяват ползване от потребители 
със затруднения при придвижване – нямат пра-
гове, бравите са на достъпна за потребителите 
височина. 

49)  Широчината на всички коридори и врати по 
пътя на движение позволяват безпрепятствено 
преминаване на инвалидна количка.

Стандарт 5: Безопасност и сигурност
Специализираната социална услуга ОПБМР осигурява сигурна и безопасна среда за потребителите 

и служителите според действащите нормативни изисквания, като доставчикът регулярно съгласува 
действията си с препоръките на компетентните органи.

Критерий 5.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява аварийна и пожарна безопасност за 
потребителите и служителите. 

Индикатор Източник на информация

50)  Разработен План за защита при бедствия и аварии. –  План за защита при бедствия и аварии

51)  Интервюираните служители са запознати със 
своите задължения по План за защита при бед-
ствия и аварии. 

–  Интервюта със служители 
–  План за защита при бедствия и аварии 
–  Протоколи от проведени учебни евакуационни 

мероприятия
–  Предписания на Служба „Пожарна безопасност 

и защита на населението“
–  Пожарно досие/Процедура за реакция при пожар 

52)  Има обозначен авариен изход, работещо еваку-
ационно осветление.

–  Протоколи/предписания от Служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“

53)  Евакуационен план – поставен на видно място 
и в едър план.

–  Наблюдение

Критерий 5.2: Доставчикът на социалната услуга прилага процедура за съхранение и използване 
на потенциално вредни вещества. 

Индикатор Източник на информация

54)  Налична писмена процедура за съхранение и 
използване на потенциално вредни вещества. 

–  Процедура за съхранение и използване на по-
тенциално вредни вещества 

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители55)  Има писмени указания за начина и дозировката 

на използване на препаратите за дезинфекция 
на ръцете на служителите, потребителите и на 
повърхностите.

56)  Перилните, миещите средства и други потенци-
ално вредни вещества са ясно обозначени и се 
съхраняват разделно от храните в специални за 
това места, които са недостъпни за потребителите.

Критерий 5.3: Доставчикът на социалната услуга прилага Програма за превенция и план за дейст-
вие при възникване на епидемична ситуация. Доставчикът осигурява лични предпазни средства за 
служителите и потребителите на услугата.

Индикатор Източник на информация

57)  Разработена Програма за превенция и план 
за действие при възникване на епидемична 
ситуация.

–  Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация

58)  Всички служители са запознати с разписаната 
Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация.

–  Документ, удостоверяващ, че на служителите 
е предоставена програмата

–  Документ, удостоверяващ, че се провежда пе-
риодичен инструктаж 

– Интервюта със служители

59)  Всички потребители и служители имат лични 
предпазни средства – маски, ръкавици и др., 
включително еднократни престилки, облекло 
и обувки за служителите, които се използват 
само в услугата.

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители
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Критерий 5.4: Доставчикът на социалната услуга гарантира закрилата на потребителите при 
настъпване на инцидент, застрашаващ живота и здравето на потребител, както и при отсъствие на 
потребител без основателна причина или предупреждение.

Индикатор Източник на информация

60)  Утвърдена Процедура за уведомяване и действие 
при инцидент/смърт на потребител.

–  Процедура за уведомяване и действие при ин-
цидент/смърт на потребител 

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резулта-

тите от тях

61)  Утвърдена Процедура за действие при отсъствие 
на потребител без основателна причина или 
предупреждение.

–  Процедура за действие при отсъствие на потреби-
тел без основателна причина или предупреждение

62)  Всички служители са запознати със своите 
задължения съгласно Процедурите.

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резулта-

тите от тях

63)  Проведен инструктаж/обучение на служителите 
за оказване на първа помощ поне веднъж през 
последните 12 месеца. 

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  Протокол от проведен инструктаж/обучение

64)  Всички потребители (включително и деца) са 
информирани по подходящ начин за реда на 
информиране при случай на инцидент/смърт 
и при отсъствие на потребител от услугата без 
основателна причина или предупреждение.

–  При приложимост, интервюта с потребители

Стандарт 6: Поверителност и сигурност на информацията
Специализираната социална услуга ОПБМР гарантира в максимална степен защита на повери-

телността, сигурността на личните данни и информацията за потребителите.
Критерий 6.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага политики и процедури за 

сигурността и поверителността на личните данни за потребителите.

Индикатор Източник на информация

65)  Всички служители са запознати с политиката 
и процедурите за защита на личните данни и 
са наясно с отговорностите си за поддържане 
на поверителността на информацията за децата 
и семействата.

–  Писмена политика и процедури относно за-
щитата на личните данни и информацията за 
потребителите и семействата

–  Интервюта със служители 
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

66)  Желаещите да ползват социалната услуга (ро-
дителите/законните представители) са подпи-
сали Декларация за съгласие за предоставяне 
и обработване на лични данни за целите на 
изготвянето на ИОП и ИПП.

–  Подписани Декларации 

Критерий 6.2: Доставчикът на социалната услуга архивира досиетата на потребителите и ги съх-
ранява съгласно изискванията на Вътрешни правила за архивиране на информацията. 

Индикатор Източник на информация

67)  Всички документи се архивират по Правила за 
архивиране на информацията.

–  Правила за архивиране
–  Заповед, определяща състава на Комисия от 

служители на услугата за архивиране съобразно 
вътрешните правила

68)  Процедурата за защита на личните данни на 
потребителите съдържа условията, времето и 
реда за унищожаване на личните данни.

–  Процедура за защита на личните данни на 
потребителите

Стандарт 7: Работа с общността
Работата с общността и системната комуникация на специализираната социална услуга ОПБМР 

със социални услуги, с партньори, други доставчици, държавни и общински служби, бизнес, медии, 
читалища и други допринасят за социалното включване на потребителите в обществото.
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Критерий 7.1: Доставчикът предоставя социалната услуга ОПБМР чрез взаимодействие с други 
доставчици на социални, образователни, здравни, културни и други услуги.

Индикатор Източник на информация
69)  Услугите за потребителите се реализират коор-

динирано с други социални услуги, организации 
и институции.

–  Протоколи от проведени срещи за координация 
на ИПП и дейностите

–  Преглед на Вътрешните правила за работа и 
организация на дейността

–  ИПП на потребителите
70)  Доставчикът съдейства на всички потребители 

за достъп до други форми на подкрепа съобразно 
индивидуалните им потребности и желания.

Критерий 7.2: Доставчикът на социалната услуга има разработена и налична актуална информация 
за целите на външна и вътрешна комуникация.

Индикатор Източник на информация
71)  Информационните материали, предназначени 

за общността, са актуални и съдържат само 
обобщена информация за услугата. 

–  Информационни материали, налични в услугата
–  При необходимост, материали, подходящи за 

лица с ограничения в зрението, слуха или го-
вора и за лица с интелектуални затруднения72)  Информационните материали за потребителите 

съдържат подробна информация за услугата. 

73)  Служители и потребители могат да посочат 
примери от съвместна работа с общността и 
други заинтересовани страни.

–  При наличие – материали от събития и дейности
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

74)  Актуална информация за услугата се предоставя 
поне два пъти годишно на ДСП.

–  Изходяща поща
–  Информационни материали, налични в услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
Стандарт 8: Финансов ресурс*
Добро финансово управление на специализираната социална услуга ОПБМР. 
(*) Този стандарт не се проверява, когато социалната услуга изцяло се финансира и управлява от 

частен доставчик.
Критерий 8.1: Доставчикът планира и разходва финансовите средства за предоставяне на социал-

ната услуга ОПБМР законосъобразно, ефективно, отчетно и отговорно. 

Индикатор Източник на информация
75)  Годишният размер на средствата за финансиране 

на услугата е приет от общинския съвет като 
част от бюджета на общината за всички соци-
ални услуги, делегирани от държавата дейности.

–  Решение на общинския съвет 

76)  Годишен план и отчет към определен период 
на средствата за финансиране на услугата по 
параграфи съгласно Единната бюджетна класи-
фикация за съответната година.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Отчет на направените разходи
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

77)  Размерът на работните заплати на служителите 
съответства на Наредба за стандартите за запла-
щане на труда на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги, 
които се финансират от държавния бюджет.

–  Поименно щатно разписание
–  Ведомости за работни заплати
–  Наредба за стандартите за заплащане на труда 

на служителите, осъществяващи дейности по 
предоставяне на социални услуги, които са 
финансират от държавния бюджет

78)  Доставчикът е в състояние да предложи и 
прилага – според необходимостта – подходяща 
финансова схема за подкрепа на всяка майка. 

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Отчет на направените разходи
–  ИПП на потребителите
–  Разходооправдателни документи

Критерий 8.2: При приложимост дължимите такси за ползване на социалната услуга ОПБМР от 
потребителите се събират редовно в определения за потребителя размер и са отразени в счетоводната 
документация на доставчика на услугата. 

Индикатор Източник на информация

79)  Размерът на събраните такси не надхвърля 
размера на дължимите такси. 

–  Таксова книга
–  Разходооправдателен документ за внесена такса
–  Регистър на потребителите

80)  Поне 80% от дължимите от потребителите 
такси са събрани през последните 12 месеца. 

–  Установяване на брой и размер на дължими такси
–  Таксова книга
–  Разходооправдателен документ за внесена такса
–  Регистър на потребителите
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Б. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за лица в кризисна 
ситуация – бременни жени и майки в риск (ОПБМР), е длъжен да осигури следните стандарти за 
квалификация и професионално развитие на служителите, които осъществяват дейността по пре-
доставянето на услугата:

Стандарт 9: Структура и квалификация на служителите
Специализираната социална услуга ОПБМР осигурява възможно най-високо качество на човешките 

ресурси, необходими за ефективно предоставяне на услугата съобразно нейната специфика.
Критерий 9.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява достатъчно на брой и с необходимата 

професионална подготовка служители.

Индикатор Източник на информация

81)  За всички позиции има разработени и одобрени 
длъжностни характеристики с включено задъл-
жение за съдействие по чл. 7 от ЗЗДет. 

–  Актуални длъжностни характеристики, подпи-
сани от работодателя и служителите

82)  Наетите на трудов договор служители познават 
длъжностните си характеристики.

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Интервюта със служители

83)  В изискванията за заемане на длъжностите за 
служители са заложени специални умения, като: 

–  способност за работа с лица в кризисна ситуация, 
семейства, лица от уязвими групи и други; 

–  умения за бърза, адекватна реакция и вземане на 
решение в ситуация на криза, емоционален кон-
фликт, осъществяване на кризисни интервенции, 
умения за адекватно поведение при работа с лица 
с агресивно/автоагресивно поведение и други; 

–  добри комуникативни умения и умения за работа 
в екип – в самата услуга и при междуинституци-
онално сътрудничество и взаимодействие. 

–  Длъжностни характеристики
–  Обява за набиране на служители

84)  Всички наети лица съответстват по квалифика-
ция на изискванията, заложени в длъжностните 
им характеристики. 

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Трудови досиета на всички служители
–  Индивидуална годишна оценка на изпълнението 

на длъжността за всеки служител

85)  Интервюираните служители са запознати с 
нормативната уредба в сферата на социалните 
услуги и закрилата на детето, както и с Етичния 
кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс 
на служителите, осъществяващи дейности по 
предоставяне на социални услуги.

–  Интервюта със служители

86)  Щатното разписание е запълнено на минимум 
75%.

–  Длъжностно щатно разписание: 
○  основни специалисти: социален работник; 

медицинска сестра;
○  при необходимост, препоръчителни специали-

сти: специалист социални дейности; 
○  при необходимост, подпомагащи служители: 

хигиенист
–  Поименно щатно разписание

87)  Доставчикът е осигурил следните категории 
служители в услугата:

а) специалисти – основни специалисти, необходими 
за функционирането на услугата, и препоръчителни 
специалисти;
б) служители, подпомагащи функционирането на 
социалната услуги.

88)  Минималният брой по основните категории 
служители е съобразен с броя на потребителките 
(бременни жени и майки) в ОПБМР.*

(*) Минимален брой на лицата, ползващи социалната 
услуга – 4, и максимален брой лица, ползващи социал-
ната услуга – 6.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Поименно щатно разписание
–  Коефициент за определяне числеността на 

служителите (0,8)

89)  Всички служители са с редовни лични здравни 
книжки.

–  Лична здравна книжка – заверена за всяка 
календарна година

90)  Всички служители са годни и правоспособни 
за работа с потребителите в услугата.

–  Медицински документи за всеки служител – при 
постъпване на работа

–  Свидетелство за съдимост за всеки служи-
тел – при постъпване на работа 

–  Съответен на длъжността документ за обра-
зователен ценз
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Индикатор Източник на информация

91)  Интервюираните служители потвърждават, че 
организацията на работа е според договорните 
им отношения.

–  Интервюта със служители
–  Трудови договори на всички служители
–  Интервюта с ръководителя на услугата 
–  Преглед на счетоводни документи 

92)  Установяване на текучество на кадри за послед-
ните 12 месеца – по позиции и брой.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Информация, подписана от ръководителя
–  Преглед на счетоводни документи, ведомости 

за работни заплати на служителите

93)  Брой сключени договори/споразумения за на-
емане на допълнителни служители/специали-
сти – фактическо състояние по позиции и брой.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Счетоводна документация
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

94)  Всички служители са с подписани трудови до-
говори/договори за извършване на определена 
работа/за предоставяне на определена услуга.

–  Трудови досиета

95)  Оценката на служителите се извършва веднъж 
годишно и отразява целите и мерките за про-
фесионалното им развитие в ОПБМР.

–  Формуляр за оценка
–  Процедура за оценка

96)  Резултатите от оценката на всеки служител се 
обсъждат лично.

–  Подписан от ръководителя и служителя Фор-
муляр за оценка

Критерий 9.2: Процедурата на доставчика на социалната услуга за подбор на служителите описва 
процесите и необходимите документи за подбор, наемане и сключване на договори със служителите 
(и доброволците). При приложимост доставчикът привлича в дейността на услугата стажанти.

Индикатор Източник на информация

97)  Процедурата за подбор се спазва при назнача-
ване на всеки служител.

–  Процедура за подбор на служителите 
–  Интервюта със служители
–  Преглед на трудови досиета – позиции, обяви за 

работа, протоколи от интервюта с кандидатства-
щи за работа, длъжностни характеристики и др.

98)  Обявите за свободни работни места съответ-
стват на длъжностната характеристика за всяка 
позиция.

99)  При приложимост подборът на доброволци е в 
съответствие с писмена процедура.

–  При приложимост, процедура за набиране на 
доброволци

100)  При приложимост функциите, задълженията 
и ограниченията са разписани за всяка добро-
волческа позиция.

–  При приложимост, договор с всеки доброволец

101)  При приложимост – сътрудничество с учебни 
заведения за провеждане на учебни стажове.

–  Сключени споразумения с учебни заведения
–  Графици за стажуване

Стандарт 10: Развитие на служителите
Специализираната социална услуга ОПБМР прилага ефективна система за управление на човеш-

ките ресурси с подходящи мерки за професионална подкрепа и личностно развитие на служителите 
при условия за учене през целия живот.

Критерий 10.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява условия за професионално развитие 
на служителите.

Индикатор Източник на информация

102)  Служителите имат достъп до програми за квали-
фикация и обучителни курсове, съответстващи 
на разписаните им задължения и отговорности 
в длъжностните им характеристики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите

103)  При необходимост доставчикът осъществява 
партньорства с различни обучителни органи-
зации или обучители.

–  Сключени договори за квалификационни курсове
–  Автобиографии на обучители

104)  Служителите в услугата участват в научно-
практически курсове, обмяна на опит и/или 
добри практики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите 

– Индивидуална оценка на всеки служител
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Индикатор Източник на информация

105)  Налична програма за въвеждащо и надграж-
дащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обуче-
ние на служителите за настоящата календарна 
година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за 
всеки служител

–  Индивидуални планове за професионално раз-
витие на всеки служител

Критерий 10.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява въвеждащи и надграждащи/специ-
ализирани обучения за служителите. 

Индикатор Източник на информация

106)  Всички новоназначени служители са преми-
нали въвеждащо обучение от минимум 36 
академични часа. 

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите 

–  Списък на участници и обучители от проведени 
въвеждащи обучения

107)  Служителите са преминали през последните 12 
месеца специализирано обучение от минимум 
24 академични часа (за основни специалисти, 
осъществяващи дейности по ръководство и пре-
доставяне на социални услуги, препоръчителни 
специалисти) и минимум 12 академични часа за 
служителите, подпомагащи функционирането 
на социалната услуга. 

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

–  Поименно щатно разписание

108)  Интервюираните служители познават своите 
Индивидуални планове за професионално 
развитие. 

–  Интервюта със служители
–  Индивидуални планове за професионално раз-

витие на всеки служител 

109)  Ръководителят на услугата е преминал през 
последните 12 месеца поне едно обучение, 
свързано с управленските функции.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

Критерий 10.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява професионална подкрепа на служи-
телите чрез наставничество, групова и индивидуална супервизия.

Индикатор Източник на информация

110)  Всеки новопостъпил служител без опит в 
системата на социалните услуги има назначен 
наставник, определен за период от 6 месеца от 
датата на назначаване.

–  Заповед за определяне на наставник
–  Досиета на новопостъпили служители без опит 

в системата на социални услуги
–  Интервю с ръководителя на услугата
–  При приложимост, интервю с определения 

наставник 

111)  Служителите са преминали ежемесечна групова 
супервизия за последните 12 месеца и индиви-
дуална супервизия по желание на служителя 
или по преценка на ръководителя на услугата.

–  График на супервизиите – по видове
–  Протоколи/отчети от проведените супервизи-

онни сесии 
–  Автобиографии на специалистите по супервизия 

(независимо дали се предоставят пряко от лице, 
или от външна организация)

–  При приложимост, договори с външни спе-
циалистите и/или доставчици на услуги по 
супервизия

В. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за лица в кризисна 
ситуация – бременни жени и майки в риск (ОПБМР), е длъжен да осигури следните стандарти за 
ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор 
на потребностите им:

Стандарт 11: Вход в услугата
Насочването в специализираната социалната услуга ОПБМР е планирано и договорено между 

органа по насочване, доставчика, потребителя, родителите/законните представители (при непълно-
летни потребители). 

Критерий 11.1: При приемане на потребител в ОПБМР доставчикът на социалната услуга изисква 
следните задължителни документи:*

–  Направление/Заповед за ползване на социални услуги/ПОП на директора на дирекция „Соци-
ално подпомагане“;

–  Социален доклад на дирекция „Социално подпомагане“ (при деца в риск); 
–  План за действие на дирекция „Социално подпомагане“ (при деца в риск); 
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–  Медицинско удостоверение от лекуващия лекар на бременната, детето или майката за момент-
ното здравно състояние, наличие на хронични заболявания, както и че не са били в контакт със 
заразно болни/заразоносителство, придружени от резултатите от изследвания за:

○  кръвни изследвания – сифилис, СПИН, хепатит;
○  бацилоносителство;
–  При настаняване в ОПБМР на майка с бебе, изписана от родилно отделение, се представят 

резултатите от изследванията, направени в лечебното заведение и епикриза. 
(*) В изключителни случаи на спешно настаняване на потребител се допуска то да се извърши без 

изискващите се медицински документи.

Индикатор Източник на информация

112)  За всеки потребител доставчикът създава лич-
но досие, съдържащо съответните документи. 

–  Досиета на потребителите

113)  За всеки потребител – Протокол за приеамане 
на потребител в ОПБМР.

–  Регистър на потребителите
–  Протоколи за приемане на потребители

Стандарт 12: Управление на случай
Специализираната социална услуга ОПБМР осигурява ефективно управление на случая за всеки 

потребител. Сумарният престой на потребител в ОПБМР не е по-дълъг от 6 месеца за текущата 
календарна година.

Критерий 12.1: Предоставянето на социалната услуга ОПБМР се извършва съобразно индивидуал-
на оценка на потребностите (ИОП), индивидуален план за подкрепа (ИПП) и заложените резултати 
в синхрон с Плана за действие на ДСП (при деца в риск), като гарантира участие на потребителя 
и други заинтересовани страни (при непълнолетни – родители/законни представители) в цялостния 
процес на оценка и планиране.

Индикатор Източник на информация

114)  За всеки потребител на социалната услуга има 
налични подписани ИОП от членовете на мулти-
дисциплинарния екип и потребителя или – при 
приложимост – от родител/законен представител.

–  Регистър на потребителите 
–  ИОП на потребителите
–  Документ, определящ членовете на мулти-

дисциплинарния екип

115)  ИОП включва като минимум следните области:
За майката: 
–  История на семейството;
–  Оценка на връзката майка – дете (виж стандарт 14);
–  Родителския капацитет на майката;
–  Оценка на специфични нужди;
–  Силни страни и ресурси на потребителя/средата.
За бебето/децата: 
–  Базисни потребности; 
–  Области на развитие: физическо, здравно, познава-

телно и образователно, емоционално и социално 
развитие;

–  Специални нужди и потребност от специални 
здравни грижи.

–  Съдържателен преглед на ИОП на потре-
бителите

116)  Структурата и съдържанието на ИПП отгова-
рят на изискванията на нормативната уредба и 
съдържат конкретни, реалистични и измерими 
цели и резултати.

–  Съдържателен преглед на всички ИПП на 
потребителите

–  Сравнителен преглед на произволно избрани 
ИПП на поне 2 потребители

–  Интервюта със служители

117)  ИОП и ИПП на потребителите са разработени 
и актуализирани в срок. 

–  ИОП и ИПП на потребителите
–  Първите ИОП и ИПП на потребителите са 

разработени във възможно най-кратък срок, 
но не по-късно от 20 дни от началната дата 
на заявяване на желанието за ползване на 
услугата/настаняването (при спешно наста-
няване)

–  ИОП и ИПП на потребителите са актуализи-
рани в сроковете, определени в чл. 33, ал. 3 
или чл. 34, ал. 1, т. 1 от ППЗСУ

118)  За всички потребители са налични подписани 
ИПП – от членовете на мултидисциплинарния 
екип и потребителя и/или – при приложи-
мост – от родител/законен представител.

–  ИПП на потребителите
–  Подписани ИПП от всички заинтересовани 

страни (включително мултидисциплинарен 
екип) 

–  При наличие – протоколи от процеса на 
обсъждане
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Индикатор Източник на информация

119)  Дейностите във всички прегледани ИПП отразяват 
установените в ИОП потребности.

–  Съдържателен преглед на ИОП с ИПП на 
потребителите

120)  За всички пълнолетни потребители са налични 
Договори (с приложени съответни ИПП), подпи-
сани от доставчика на услугата и потребителя 
и/или негов законен представител.

–  Преглед на Договорите на потребителите
–  При приложимост, Заповед за упълномоща-

ване на служител да подписва договори

121)  Структурата и съдържанието на Договорите от-
говарят на изискванията на нормативната уредба.

–  Съдържателен преглед на Договорите на 
потребителите

Критерий 12.2: Доставчикът на социалната услуга планира и подготвя съвместно с всеки потре-
бител и с ДСП прекратяването на ползването на социалната услуга ОПБМР. 

Индикатор Източник на информация

122)  Мултидисциплинарна среща с участието на 
потребителя или родител/законен представи-
тел (при непълнолетни), на която се обсъждат 
постигнатите резултати и необходимостта от 
прекратяване на услугата.

–  Протоколи от процеса на обсъждане, подписа-
ни от потребителя и/или родителя/законния 
представител

123)  Изготвяне на доклад/предложение до ДСП, в 
който се прави оценка на постигнатите резул-
тати и се прави предложение за прекратяване.

–  Доклади/предложения за прекратяване на 
услугата 

124)  При изпълнение на поставените цели в ИПП 
на потребителя услугата предоставя доклад на 
ДСП за необходимостта и типа на последваща 
подкрепа, от която се нуждае детето и неговото 
семейство.

–  Доклади към ДСП 
–  Досиета на потребителите

125)  При невъзможност за постигане на поставе-
ните в ИПП цели и при наличие на риск за 
развитието на детето доставчикът на услугата 
предоставя доклад на ОЗД с цялостна инфор-
мация по развитие на случая.

126)  Всяко прекратяване ползването на услугата 
се документира.

–  Документи, удостоверяващи прекратяване 
ползването на услугата

–  Регистър на потребителите
Стандарт 13: Здраве и хранене
Специализираната социална услуга ОПБМР способства за правилното развитие на бременността, 

за поддържане на здравето и дееспособността на майките и за нормалното развитие на детето/децата.
Критерий 13.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на двойката майка – дете/деца достъп 

до здравна профилактика, здравни грижи и лечение. 

Индикатор Източник на информация

127)  В ИПП на майката са заложени дейности, каса-
ещи осигуряване на подкрепа и придружаване 
за достъп до здравни грижи и профилактика, 
както и за развиване на умения за полагане 
на базови грижи за собственото здраве. 

–  Съдържателен преглед на всички активни ИПП 
на потребителите

–  Интервюта със служители
–  При възможност, интервюта с майките

128)  Всички потребители са преминали необходимия 
брой профилактични и диспансерни прегледи 
съобразно тяхната възраст и здравословно 
състояние.

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист на 
всеки потребител

–  Досиета на потребителите, съдържащи 
документ(и), удостоверяващ(и) извършени 
прегледи 

–  Регистър на потребителите

129)  Всички потребители, подлежащи на задължи-
телни профилактични имунизации и реимуни-
зации, са обхванати съгласно имунизационния 
календар на Република България от настаня-
ването им в услугата.

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист на 
всеки потребител 

–  Талон за здравословното състояние с нанесени 
имунизации

–  При приложимост, документ, удостоверяващ 
отлагане на имунизация по медицински ин-
дикации 

–  Лична здравноосигурителна книжка на всеки 
потребител
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Индикатор Източник на информация

130)  В ИПП за бебето/детето са заложени дейности 
за осигуряване на достъп до здравни грижи и 
медицинска помощ, както и дейности за раз-
витие на родителския капацитет на майките в 
тази сфера (придобиване на знания и развиване 
на умения за самооценка на здравословното 
състояние на детето и оказване на базисни 
здравни грижи). 

–  Съдържателен преглед на всички активни ИПП 
на децата

–  Интервюта със служители
–  Интервюта с потребители

131)  При възможност майките посочват поне един 
пример за получена подкрепа и придружаване за 
осигуряване на достъп до личен лекар/дентална 
помощ, преглед при специалист, за провеждане 
на профилактичен преглед на бебето/детето, 
за проведено обучение в практически умения 
за полагане на базисни здравни грижи за себе 
си и своето дете/деца.

–  Интервюта с потребители

Критерий 13.2: Доставчикът на социалната услуга поддържа в наличност основни лекарствени 
продукти за оказване на първа помощ и медицинско обслужване, за които не е нужно лекарско 
предписание.

Индикатор Източник на информация

132)  Основните лекарствени продукти за оказване 
на първа помощ и медицинско обслужване 
се съхраняват на специално място, до което 
потребителите нямат достъп.

–  Наблюдение на мястото за съхраняване на ле-
карствени продукти и определен ред за достъп 
до тях (напр. в Правилник за вътрешния ред, 
заповед и/или др.)

133)  Лекарствени продукти се осигуряват за потре-
бителите по Процедура за снабдяване, съхра-
нение, изписване и прилагане на лекарствени 
продукти.

–  Процедура за снабдяване, съхранение, изписване 
и прилагане на лекарствени продукти

–  Документ(и), удостоверяващ(и) изписани ле-
карствени продукти

Критерий 13.3: Доставчикът на социалната услуга наблюдава здравословното състояние на по-
требителите и при необходимост осигурява придружаването им за ползване на медицински услуги 
и лечение. 

Индикатор Източник на информация

134)  Всички потребители получават своевременна 
здравна помощ.

–  Досиета на потребителите
–  Документ(и), удостоверяващ(и) извършени ме-

дицински прегледи и лечение
–  Рапортна книга
–  Интервюта с потребители

135)  Ако майката не е в състояние да закупи лекар-
ствени продукти за детето си, те се осигуряват 
от ОПБМР.

136)  При приложимост интервюираните потреби-
тели потвърждават, че при необходимост са 
придружавани от служител при посещение 
на лекар.

Критерий 13.4: Доставчикът на социалната услуга предоставя информация, дава насоки и подкрепя 
майката/бременната жена за осигуряване на здравословно хранене за нея и нейното дете. 

Индикатор Източник на информация

137)  В ИПП на бременната/майката са заложени 
дейности, касаещи осигуряване на здравословно 
хранене и при необходимост обучение в прак-
тически умения за пазаруване и приготвяне на 
основни ястия.

–  Съдържателен преглед на всички активни ИПП 
на потребителите

–  Интервюта със служители
–  При възможност, интервюта с потребители 

138)  В ИПП за бебето/детето са заложени дейности, 
осигуряващи неговото хранене в зависимост от 
възрастта и здравното му състояние, както и 
дейности за развитие на родителския капацитет 
на майките в тази сфера.

–  Съдържателен преглед на всички активни ИПП 
на децата

–  Интервюта със служители

139)  При възможност майките посочват поне един 
пример за получена подкрепа и придружаване 
от страна на социалната услуга ОПБМР за 
осигуряване на здравословно хранене за тях и 
децата им и развиване на умения.

–  Интервюта с потребители
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Критерий 13.5: Доставчикът на социалната услуга осигурява средства и условия за хранене на 
потребителките и на техните деца.

Индикатор Източник на информация

140)  Обстановката в мястото за готвене и за хра-
нене е съобразена с броя и потребностите на 
потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта с потребители
–  Протоколи от проверки на ОДБХ
–  Наблюдение 
–  При приложимост, седмични менюта 
–  Предписания на РЗИ

141)  Съблюдават се нормите за правилно съхранение 
на продуктите и хигиена на пространствата и 
помещенията, които са в досег с нея.

142)  Всички нуждаещи се от диетично хранене по-
требители получават възможност за диетично 
хранене.

–  При приложимост, заповедна книга (за еже-
дневно требване храната на потребителите)

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  ИПП на всички нуждаещи се от диетично 
хранене потребители

–  При приложимост, седмични менюта

143)  Има ясни правила за това как се ползват общите 
помещения във връзка с приготвянето и/или 
консумирането на храна, както и складовите 
помещения за съхранение на продукти и консу-
мативи (напр. шкафове, хладилник) – съвместно 
или индивидуално.

–  Наблюдение и описание на средата
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Разписани правила

Стандарт 14: Развиване връзката майка – дете
Специализираната социална услуга ОПБМР предоставя индивидуална подкрепа на всяка потре-

бителка по пътя към приемането на ролята на майка, така че тя да може да осигури на детето си 
развитие в съответствие с неговите потребности.

Критерий 14.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на майката подкрепа за създаване 
или укрепване на привързаността и за подобряване на уменията й за грижи за детето.

Индикатор Източник на информация

144)  В ИОП на майката е направена детайлна 
оценка на взаимодействието майка – дете и 
на развитието на връзката им. 

–  Съдържателен преглед на всички активни ИОП 
на майките

–  Интервюта със служители

145)  В ИПП на майката са заложени дейности, 
насочени към укрепване и подобряване на 
връзката майка – дете и за подобряване на 
уменията за грижи за детето.

–  Съдържателен преглед на всички активни ИПП 
на майките

–  Интервюта със служители

146)  При възможност майките посочват поне два 
примера за получена подкрепа от служителите 
за разбиране на потребностите на детето и раз-
виване на уменията им за полагане на грижи 
за него, както и за подпомагане на връзката 
им с детето.

–  Интервюта с потребители

Стандарт 15: Социално включване
Специализираната социална услуга ОПБМР подкрепя майката за изграждане/възстановяване и 

поддържане на социална мрежа и развитие на умения за самостоятелен живот.
Критерий 15.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява подкрепа на майките в процеса на 

изграждане, поддържане или възстановяване на взаимоотношенията им със значими за тях лица 
(биологичен баща на детето, партньор, роднини, други).

Индикатор Източник на информация

147)  В ИПП на майките са заложени дейности за 
изграждане или възстановяване на връзката 
им със значими лица.

–  Дневник за посещения на външни лица
–  Наблюдение

148)  В специализираната услуга има място за осъ-
ществяване на срещи на майката и децата с 
близки и роднини.

149)  При приложимост потребителите посочват 
поне един пример за получена подкрепа от 
служителите за възстановяване на връзката 
и осъществяване на срещи със значими лица.

–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители



БРОЙ 50  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  97   

Критерий 15.2: Доставчикът на социалната услуга подкрепя майката по време на целия є престой 
в услугата за развиването на индивидуален проект за самостоятелен живот. 

Индикатор Източник на информация

150)  Дейности за изграждане и надграждане на 
умения за самостоятелност са заложени в ИПП 
на всяка майка.  

–  ИОП/ИПП на потребителите
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

151)  В специализираната среда на услугата са създа-
дени условия за упражняване на практически 
умения за живот.

–  Наблюдение

152)  При необходимост от целенасочено консулти-
ране или обучение за придобиване на основно 
умение или група умения, за получаване на 
психологическа подкрепа и терапия, екипът 
посредничи на потребителите за предоставяне 
на специализирана услуга. 

–  ИОП/ИПП
–  Досие на потребителите
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

Критерий 15.3: Доставчикът на социалната услуга подкрепя потребителите (майки и деца) за 
продължаване на образованието им в подходяща форма и начин. Доставчикът съдейства на майката 
в търсенето и намирането на подходяща работа.

Индикатор Източник на информация

153)  Всички деца посещават съответните институции 
в системата на предучилищното и училищното 
образование съобразно възрастта и възмож-
ностите си.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители
–  ИПП на потребителите
–  Документи в досието на потребител, които 

удостоверяват включването му в училищно 
или професионално обучение

154)  Всички ИПП на децата съдържат специфични 
дейности за подкрепа в процеса на образование. 

155)  При приложимост, ИПП съдържат специфични 
дейности за подкрепа на майките в процеса 
на образование.

156)  За всички потребители са осигурени необходи-
мите учебни материали, пособия, помагала и др.

Критерий 15.4: Доставчикът на социалната услуга съдейства на майките, при изявено желание и 
при необходимост, да бъдат консултирани и регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ и да започнат 
работа. 

Индикатор Източник на информация

157)  При приложимост, ИПП на майките включва дейности за усвояване 
на трудови умения и подкрепа за търсене и започване на работа.

–  Интервюта със служители
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители 
–  Досие на потребителите 158)  При приложимост, социалният работник получава обратна връз-

ка от потребителя и посредника от дирекция „Бюро по труда“ и 
при възможност от работодателя за адаптацията и степента му 
на справяне на съответното работно място.

Стандарт 16: Взаимоотношения потребители – служители
Специализираната социална услуга ОПБМР създава среда и условия за изграждане на отношения, 

основани на взаимно уважение и разбиране между потребителите и служителите, в които личните 
граници и особености се зачитат.

Критерий 16.1: Доставчикът на социалната услуга ОПБМР разработва и прилага ясни правила за 
взаимодействие между служителите и потребителите, като при необходимост служителите прилагат 
стратегии за справяне с конфликтни ситуации.

Индикатор Източник на информация

159)  Има ясно разписани правила за взаимодействие 
между служителите и потребителите.

–  Разписани правила на взаимодействие между 
служителите и потребителите

160)  Служителите са запознати с правилата за 
взаимодействие и ги прилагат във взаимоот-
ношенията си с потребителите. 

–  Наблюдение
–  Интервюта със служители – примери за при-

лагани правила на взаимодействие
–  При приложимост, интервюта с потребите-

ли – споделяне на мнение за взаимоотноше-
нията им със служителите

161)  Потребителите са запознати по подходящ и 
разбираем за тях начин с правилата.
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Индикатор Източник на информация

162)  Служителите имат необходимите знания и 
прилагат стратегии за справяне с конфликтни 
ситуации, при необходимост.

–  Интервюта със служители – примери за спра-
вяне с конфликтни ситуации

–  Регистрирани и докладвани инциденти, при 
приложимост

Критерий 16.2: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага Процедура за действие 
при проява на неприемливо поведение от страна на потребител. 

Индикатор Източник на информация

163)  Доставчикът има разработена Процедура за 
действие при проява на неприемливо поведение 
от страна на потребител.

–  Процедура за действие при проява на непри-
емливо поведение от страна на потребител/
Правилник за вътрешния ред

164)  Служителите в услугата са запознати с Проце-
дурата и я прилагат при необходимост.

–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители

165)  Потребителите на услугата са запознати по 
подходящ начин с Процедурата.

166)  Приложените мерки по Процедурата са реги-
стрирани.

–  Книга/регистър на наложените мерки
–  Досиета на потребителите

Стандарт 17: Права и закрила
Специализираната социална услуга ОПБМР създава условия за спазване на правата на потреби-

телите, включително правото на закрила на личността. Услугата осигурява защита на потребителите 
от всякакви форми на насилие, злоупотреба и небрежност. Услугата информира и подкрепя потре-
бителите да изразяват мнение по въпроси, които ги касаят или тревожат.

Критерий 17.1: Доставчикът на социалната услуга познава и спазва правата на потребителите. 
Майките се запознават с основните права на детето.

Индикатор Източник на информация

167)  Всички служители познават Конвенцията на 
ООН за правата на детето.

–  Програма за въвеждащо и надграждащи обучения
–  Интервюта със служители

168)  Доставчикът е в състояние да представи дока-
зателства за зачитане на правото на мнение, 
избор, зачитане на личността на потребителите 
при предоставяне на услугата.

–  Информационни материали
–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, интервюта с потребители

169)  Услугата информира майките за основните 
права на децата и следи за тяхното спазване.

–  Интервю с ръководителя

Критерий 17.2: Доставчикът на социалната услуга гарантира в максимална степен зачитане лич-
ното достойнство и защита на потребителите от злоупотреба и насилие.

Индикатор Източник на информация

170)  Интервюираните потребители познават Проце-
дурата за подаване на жалби в услугата. 

–  Процедура за подаване на жалби 
–  При приложимост, интервюта с потребители

171)  Всички подадени в последните 12 месеца жалби 
са нанесени в Регистър за жалбите.

–  Регистър за жалбите

172)  Всички подадени в последните 12 месеца жал-
би са разгледани и са предложени решения от 
Комисията по жалбите.

–  Заповед на ръководителя на ОПБМР за създа-
ване на Комисия 

–  Досие за всяка жалба (описание на жалбата, про-
токоли и решения от заседания на Комисията)

–  Доклад на Комисията до ръководителя на 
ОПБМР

–  Отговор до жалбоподателя

173)  Интервюираните служители познават Проце-
дурата за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация.

–  Процедурата за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Интервюта със служители 

174)  Интервюираните потребители са запознати с 
правото си на защита от всякакви форми на 
насилие и злоупотреба.

–  При приложимост, интервюта с потребители
–  ИПП на потребителите – планирани дейности

175)  Майките са запознати с негативния ефект на 
насилието над децата.
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Индикатор Източник на информация

176)  При необходимост, служителите преминават 
веднъж годишно обучение за закрила от насилие.

–  Удостоверение от обучение
–  Интервюта със служителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

177)  При регистрирани случаи на насилие, услугата 
ОПБМР е осигурила необходимите външни 
специалисти за оказване на психологическа и/
или социална подкрепа на потребител, жертва 
на насилие и това се отразява в ИПП.

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Протоколи от проведени сесии за подкрепа/

рехабилитация
–  ИПП на потребителите

178)  На видно място е поставена информация за 
НТЛД 116 111 и спешна телефонна линия 112. 

–  Наблюдение на средата

Критерий 17.3: Доставчикът на социалната услуга създава условия за изслушване мнението на 
потребителите в процеса на предоставяне на услугата, като гарантира, че изразените мнения няма 
да доведат до негативни последствия за тях. Доставчикът подкрепя участието на потребителите във 
вземането на решения по важни за тях въпроси.

Индикатор Източник на информация

179)  Мнението на потребителите се изслушва и 
зачита.

–  ИОП на потребителите
–  ИПП на потребителите
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Протоколи от участие на потребителите в екип-

ни обсъждания по важни въпроси на живота в 
услугата, както и от лични срещи с отговорния 
за него специалист

–  Използвани материали/подходи

180)  На потребителите със затруднена комуникация 
са осигурени възможности да изразяват мне-
нието си и да се запознаят с взетите решения.

181)  На потребителите, поставени под запрещение, са 
осигурени възможности да изразяват мнението 
си по всички въпроси, свързани с ползването 
на услугата. 

Критерий 17.4: Доставчикът на социалната услуга ОПБМР търси активно мнението на потреби-
телите или техните законни представители при оценка изпълнението на Програмата за развитие на 
качеството. 

Индикатор Източник на информация

182)  Разработени форми/материали за търсене на 
мнението на потребителите.

–  Форми/материали за търсене на мнението на 
потребители

–  Програма за развитие на качеството

183)  Поне едно проучване на удовлетвореността на 
потребителите в рамките на всеки 12 месеца.

–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Налична обобщена информация от проучването 

184)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват по-
стигнатите резултати от проучването на 
удовлетвореността.

–  Съдържателен преглед на Програмата за разви-
тие на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената инфор-
мация от проучването

–  Годишен отчет с обобщена информация (към 
31 март за АКСУ)

Специализираната социална услуга ОПБМР се предоставя комплексно1 със следните социални услуги:
–  информиране и консултиране – като специализирана социална услуга;
–  застъпничество и посредничество;
–  терапия;
–  обучение за придобиване на умения – като специализирана социална услуга.
Социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна грижа“ и „осигуряване на подслон“ или комби-

нация от две от тях не могат да се предоставят комплексно, тъй като и трите услуги имат за цел 
задоволяване на ежедневни потребности и осигуряване на безопасна среда за потребителите и ще се 
дублират дейности за подкрепа, осъществявани в тези социални услуги.

Доставчикът на социалната услуга ОПБМР може да привлича/включва в дейността на услугата 
доброволци съгласно разработена от доставчика програма. Включването на стажанти е след сключ-
ване на споразумения между доставчика и съответните висши учебни заведения.

1 При комплексно предоставяне на социални услуги доставчикът по своя преценка може да разработва 
общи или отделни програми, правила, регистри и други документи за различните видове социални услуги. 
При прилагане на подхода за общи документи за всички предоставяни комплексно услуги следва да има 
ясна и добре структурирана информация за всички видове социални услуги, които доставчикът предоставя, 
както и за всички видове социални услуги, които всяко от лицата ползва комплексно от един доставчик.
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Приложение № 23 
към чл. 12

Стандарти и критерии за качество на специализирана социална услуга
Осигуряване на подслон за деца в кризисна ситуация1

А. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за деца в кри-
зисна ситуация (ОПДКС) е длъжен да осигури следните стандарти за организация и управление на 
социалната услуга:

Стандарт 1: Управление
Системата за управление на специализираната социална услуга ОПДКС се прилага ефективно и 

цялостно, като насърчава култура на качеството. Услугата гарантира, че целите на социалната ус-
луга, индивидуалните потребности на потребителите и постигнатите резултати за тях се реализират 
по възможно най-ефективен начин, като се ангажира с развиване и прилагане на добри практики.

Критерий 1.1: Доставчикът на социалната услуга прилага система за управление на служителите, 
ресурсите и качеството.

Индикатор Източник на информация

1)  Разписана система за управление на качест-
вото, в т.ч. на служителите и ресурсите.

–  Доставчикът представя доказателства за наличие на 
система за управление

–  Писмени политики и процедури, правила, правилници
–  Информация, подписана от ръководителя на услугата

2)  Интервюираните служители дават пример 
от своята практика по прилагане на система 
за управление.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта със служителите
–  Информация, подписана от ръководителя на услугата

3)  Обобщена информация (справка) относно 
потребителите – активни и приключени 
случаи.

–  Попълнена форма с обобщена информация (период 
от време, брой обхванати потребители, разрешени и 
неразрешени проблеми, общи тенденции и др.)

–  ИПП на потребителите 

4)  Програмата за развитие на качеството и 
Годишният отчет към АКСУ отразяват 
постигнатите резултати.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие 
на качеството

–  Съдържателен преглед на обобщената информация
–  Годишен отчет с обобщена информация (към 31 март 

за АКСУ)

5)  Всички служители са запознати със съ-
държанието на обобщената информация 
за постигнатите резултати и вземат под 
внимание всички обстоятелства от значение 
за подобряване на ежедневната им работа.

–  Интервюта със служители

Критерий 1.2: Управлението на социалната услуга ОПДКС е ясно структурирано, като управля-
ващото услугата лице е назначено от доставчика на услугата за осъществяване на ръководство и е 
работодател на служителите, предоставящи услугата.

Индикатор Източник на информация

6)  Дейността на услугата се управлява от назначен 
от доставчика ръководител. 

–  Договор за назначаване (възлагане) на лицето, 
управляващо социалната услуга 

–  При приложимост, валидно пълномощно на 
ръководителя на услугата

7)  Определени са отговорностите, нивата на взе-
мане на решения (подчиненост) и задълженията 
на служителите. 

–  Длъжностни характеристики на служителите 
(вкл. органиграма)

Критерий 1.3: Доставчикът на социалната услуга прилага методи за работа, съобразени с проучени 
добри практики за работа с деца.

Индикатор Източник на информация

8)  При възможност, установяване на методи за 
работа в услугата, съобразени с проучени добри 
практики и подходи за работа с деца.

–  Интервю с ръководителя на услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

1 Сред целевите групи на услугата са: избягали от дома си или от услуга за резидентна грижа, в която 
са били настанени; необхванати от образователната система или отпаднали от нея деца в предучилищна и 
училищна възраст; скитащи, упражняващи различни тежки форми на детски труд и/или водещи начин на 
живот, който създава условия на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелек-
туалното или социалното им развитие; жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 
нехуманно, унизително отношение или наказание във или извън семейството; употребяващи инхаланти 
и/или други упойващи вещества.
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Индикатор Източник на информация

9)  При възможност, ръководителят на услугата 
посочва поне една добра практика/иновация, 
приложена в услугата. 
Стандарт 2: Организация на дейностите
Специализираната социална услуга ОПДКС организира дейностите с децата, тяхната безопасност 

в периода на ограниченото им във времето пребиваване, както и работата на служителите според 
предварително изготвени правила за организация и функциониране на услугата. 

Критерий 2.1: Доставчикът на социалната услуга е организирал дейностите в услугата на потреби-
телите в зависимост от тяхната възраст и индивидуални потребности. Груповият живот е организиран 
така, че да се използва като ресурс за развитие в зависимост от възрастовите групи – 6-14-годишни 
и 15-18-годишни.

Индикатор Източник на информация

10)  За всяка възрастова група потребители e раз-
писан дневен режим, поставен на видно място.

–  Дневен режим 
–  Наблюдение 
–  Интервюта с потребители

11)  За всеки потребител, в зависимост от възрастта 
и индивидуалните му потребности (въз основа на 
ИОП и ИПП), е изготвен индивидуален график 
за работа за времето на ползване на услугата.

–  ИПП на потребителите
–  Дневен режим 

12)  Интервюираните служители дават пример от 
своята практика по прилагане на система за 
управление – в частта относно организация на 
дейностите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта със служители
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
Критерий 2.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява единен подход в работата с потреби-

телите в услугата ОПДКС.

Индикатор Източник на информация

13)  Всички служители имат споделено разбиране 
за индивидуалните нужди на всеки потребител, 
поставената цел в ИПП и методите за пости-
гането им.

–  ИПП на потребителите
–  Протоколи от вътрешни екипни срещи по случаи
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
–  Програма за развитие на качеството на услугата14)  В услугата има подходящи форми на съвместно 

обсъждане между служители и потребители 
(според възрастта и възможностите на децата) 
на програмата на групата (напр. общи събра-
ния, специално време за среща на потребител 
с представител на ръководството и др.).

Критерий 2.3: Доставчикът на социалната услуга въвежда правила за изпълнение на ежедневните 
дейности като хранене, помощни занимания, занимания по интереси и др., които се реализират с 
участие на децата в услугата и са общоприети от групата.

Индикатор Източник на информация

15)  Служителите представят правилата за хранене, 
занимания и др. (например как определят ме-
нюто, как се провеждат отделните занимания, 
има ли определен час за хранене заедно).

–  Наблюдение на различни режимни моменти 
от ежедневието в услугата

–  Интервюта със служителите

16)  Всеки потребител разказва най-малко за една 
съвместна дейност със служителите.

–  Наблюдение на ежедневието в услугата
–  Интервюта със служителите

17)  Наличен утвърден Правилник за вътрешния 
ред в услугата.

–  Правилник за вътрешния ред
–  Документ, удостоверяващ, че потребителят е 

запознат с Правилника за вътрешния ред

18)  Всички служители са запознати с Правилника 
и съблюдават спазването му.

–  Наблюдение на ежедневието в услугата
–  Интервюта със служители – представят прави-

лата за изпълнение на ежедневните дейности
Критерий 2.4: Доставчикът организира дейностите в социалната услуга ОПДКС за осигуряване 

на временна подкрепа на потребителите за определена част от денонощието. Дейностите в ОПДКС 
са организирани да осигуряват почасова подкрепа на потребителите.

Индикатор Източник на информация

19)  Дейностите на служителите са разпределени 
съобразно ИПП на всеки потребител.

–  Интервюта със служители
–  ИПП на потребителите
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Индикатор Източник на информация

20)  Основните дейности за всеки потребител са 
разписани в индивидуален график за работа. 

–  Седмичен график за работа на служителите
–  Индивидуални графици на потребителите
 21)  Дейностите с потребителите са организирани 

индивидуално и/или в група.
Стандарт 3: Място на предоставяне
Мястото за предоставяне на специализираната социална услуга ОПДКС способства за задоволяване 

на потребностите на ползващите услугата деца и насърчава тяхната самостоятелност.
Критерий 3.1: Общността разполага с работещи и достъпни услуги – образователни, здравни, те-

рапевтични, спортни, за организация на свободно време и/или други. Мястото на социалната услуга 
ОПДНТ е комуникативно. Услугата има административен адрес на предоставяне.

Индикатор Източник на информация

22)  Средата, в която се предоставя ОПДКС, е 
подходяща по отношение на прилежащата 
инфраструктура.

–  Наблюдение и описание на средата

23)  ОПДКС е разположена самостоятелно – не е 
разположена в една сграда със социална услу-
га за резидентна грижа и/или разполага със 
собствен вход и изход.

24)  Установяване на административен адрес на 
услугата.

–  Решение на общинския съвет, а в случаите, когато 
социалната услуга е делегирана от държавата 
дейност, и Заповед на изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане 

–  Регистър на АКСУ
Критерий 3.2: При възможност, специализираната среда на социалната услуга ОПДКС разполага 

с прилежаща територия, която се обособява като част от услугата и има лесен достъп до външните 
прилежащи пространства.*

(*) При липса на дворно място на територията на социалната услуга този критерий не се проверява.

Индикатор Източник на информация

25)  Специализираната среда на социалната услуга разполага 
с прилежащо дворно пространство за организиране на 
занимания на открито и отдих на потребителите.

–  Интервюта с потребители
–  Наблюдение и описание на средата

26)  Дворното пространство е добре поддържано.

27)  Интервюираните потребители потвърждават, че дворното 
пространство е достъпно за тях.

Стандарт 4: Специализирана среда
Специализираната среда, в която се предоставя социалната услуга ОПДКС, създава подходящи и 

устойчиви условия за дневен престой и подкрепа на потребителите.
Критерий 4.1: Помещенията за дневни занимания, хранене и приготвяне/разпределяне на храна и 

други са достатъчно на брой, достъпни, обзаведени съобразено с функционалното им предназначение 
и потребностите на потребителите.

Индикатор Източник на информация

28)  Всички помещения за приготвяне/разпределя-
не на храна, хранене, индивидуална и групова 
работа и дневни занимания са обзаведени съо-
бразно възрастта и индивидуалните нужди на 
потребителите.

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Интервюта с потребители
–  Регистър на потребителите

29)  Мебелите и съоръженията в услугата са обезо-
пасени (заоблени ръбове, обезопасени електри-
чески контакти и др.).

30)  Поне едно помещение за приготвяне на храна/
хранене, в което могат да се съберат поне по-
ловината потребители.

31)  Поне едно помещение за дневни занимания, 
в което могат да се съберат поне половината 
потребители.

32)  Обособено място или помещение за пране и 
сушене на дрехи.
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Индикатор Източник на информация

33)  Поне едно помещение за индивидуална работа 
с потребителите/място за срещи с родители и 
близки. 

34)  При възможност, поне едно помещение за слу-
жителите.

35)  Услугата има здравен кабинет. –  Наблюдение и описание на помещенията

36)  Здравният кабинет в услугата е оборудван съ-
гласно нормативните изисквания.

37)  Условия за съхранение на лична документация 
на потребителите и архив (например метален 
шкаф, който се заключва).

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Правила за достъп до помещенията и доку-

ментацията 

38)  Налично е необходимо оборудване при съб-
людаване на професионалните норми и изис-
квания – домофон с камера, телефонен пост, 
интернет връзка, видеонаблюдение (в общи 
помещения, коридори, входове), сигнална ин-
сталация, ако е приложимо.

Критерий 4.2: Санитарно-хигиенните помещения (бани, тоалетни) в социалната услуга ОПДКС 
са достатъчно на брой и са в изправност.

Индикатор Източник на информация

39)  Санитарните съоръжения са съобразени с въз-
растта на потребителите.

–  Наблюдение и описание на помещенията

40)  Служителите ползват санитарен възел, различен 
от тези на потребителите.

41)  Всички санитарни съоръжения (в т. ч. крано-
ве и душове за студена и топла вода и др.) са 
работещи.

42)  Условия (помещение, при необходимост) за обез-
паразитяване и дезинфекция при първоначално 
влизане в услугата на децата.

Критерий 4.3: Доставчикът на социалната услуга спазва санитарно-хигиенните изисквания по 
отношение осветление, отопление и вентилация на всички помещения.

Индикатор Източник на информация

43)  Всички помещения се отопляват, като през зимния пе-
риод се поддържа постоянна температура в съответствие 
с хигиенните изисквания – 20°С, когато се ползват от 
потребителите

–  Наблюдение и описание на помещенията 
(термометър в услугата)

–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

44)  Помещенията са проветрени и нямат специфичен мирис. –  Наблюдение и описание на помещенията

45)  Няма наличие на влага и мухъл в помещенията.

46)  Общите помещения и помещенията за пребиваване 
имат естествен източник на светлина.

Критерий 4.4: Специализираната среда (материалната база), в която се предоставя социалната 
услуга ОПДКС, е в състояние да посрещне потребители със специални потребности при придвижване. 

Индикатор Източник на информация

47)  Функционираща рампа или други подходящи 
приспособления (например асансьор, подемник) 
на подходящо и лесно достъпно входно място 
към ОПДКС.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Документи за въвеждане в експлоатация на 

съответното съоръжение
–  При възможност, интервюта с потребители

48)  При необходимост, санитарен възел, приспособен 
за ползване от потребители с инвалидна количка.

49)  Вратите позволяват ползване от потребители 
със затруднения при придвижване – нямат пра-
гове, бравите са на достъпна за потребителите 
височина.



СТР.  104  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 50

Индикатор Източник на информация

50)  Широчината на всички коридори и врати по 
пътя на движение позволява безпрепятствено 
преминаване на инвалидна количка.

Стандарт 5: Безопасност и сигурност
Специализираната социална услуга ОПДКС осигурява сигурна и безопасна среда за потребителите 

и служителите според действащите нормативни изисквания, като доставчикът регулярно съгласува 
действията си с препоръките на компетентните органи.

Критерий 5.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява аварийна и пожарна безопасност за 
потребителите и служителите.

Индикатор Източник на информация

51)  Разработен План за защита при бедствия и аварии. –  План за защита при бедствия и аварии

52)  Интервюираните служители са запознати със 
своите задължения по План за защита при 
бедствия и аварии. 

–  Интервюта със служители 
–  План за защита при бедствия и аварии 
–  Протоколи от проведени учебни евакуационни 

мероприятия
–  Предписания на Служба „Пожарна безопасност 

и защита на населението“
–  Пожарно досие/Процедура за реакция при пожар 

53)  Има обозначен авариен изход, работещо еваку-
ационно осветление.

–  Протоколи/предписания от Служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“

–  Наблюдение

54)  Евакуационен план – поставен на видно място 
и в едър план.

–  Наблюдение

Критерий 5.2: Доставчикът на социалната услуга има разработена процедура за съхранение и 
използване на потенциално вредни вещества. 

Индикатор Източник на информация

55)  Налична писмена процедура за съхранение и 
използване на потенциално вредни вещества. 

–  Процедура за съхранение и използване на по-
тенциално вредни вещества 

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители56)  Има писмени указания за начина и дозировката 

на използване на препаратите за дезинфекция 
на ръцете на служителите, потребителите и на 
повърхностите.

57)  Перилните, миещите средства и други потенци-
ално вредни вещества са ясно обозначени и се 
съхраняват разделно от храните, в специални 
за това места, които са недостъпни за децата.

Критерий 5.3: Доставчикът на социалната услуга прилага Програма за превенция и план за дейст-
вие при възникване на епидемична ситуация. Доставчикът осигурява лични предпазни средства за 
служителите и потребителите на услугата.

Индикатор Източник на информация

58)  Разработена Програма за превенция и план 
за действие при възникване на епидемична 
ситуация.

–  Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация

59)  Всички служители са запознати с разписаната 
Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация.

–  Документ, удостоверяващ, че на служителите 
е предоставена програмата.

–  Документ, удостоверяващ, че се провежда пе-
риодичен инструктаж 

–  Интервюта със служители

60)  Всички потребители и служители имат лични 
предпазни средства – маски, ръкавици и др., 
включително еднократни престилки, облекло 
и обувки за служителите, които се използват 
само в услугата.

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители
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Критерий 5.4: Доставчикът на социалната услуга гарантира закрилата на потребителите при на-
стъпване на инцидент, застрашаващ живота и здравето на потребител, включително и предписани 
действия на служителите при напускане на услугата от дете без предупреждение (в разрез с правилата, 
установени в Правилника за вътрешния ред).

Индикатор Източник на информация

61)  Утвърдена Процедура за уведомяване и действие 
при инцидент/смърт на потребител.

–  Процедура за уведомяване и действие при ин-
цидент/смърт на потребител 

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резул-

татите от тях

62)  Утвърдена Процедура за действие при напускане 
на услугата от потребител без предупреждение.

–  Процедура за действие при напускане на услу-
гата от потребител без предупреждение

63)  Всички служители са запознати със своите 
задължения съгласно Процедурите.

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резул-

татите от тях

64)  Проведен инструктаж/обучение на служителите 
за оказване на първа помощ поне веднъж през 
последните 12 месеца. 

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  Протокол от проведен инструктаж/обучение

65)  Всички потребители са информирани по подхо-
дящ начин за реда на информиране при случай 
на инцидент/смърт и/или при отсъствие на 
потребител от услугата без предупреждение.

–  При приложимост, интервюта с потребители

Стандарт 6: Поверителност и сигурност на информацията
Специализираната социална услуга ОПДКС гарантира в максимална степен защита на повери-

телността, сигурността на личните данни и информацията за потребителите.
Критерий 6.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага политики и процедури за 

сигурността и поверителността на личните данни за децата.

Индикатор Източник на информация

66)  Всички служители са запознати с политиката 
и процедурите за защита на личните данни и 
са наясно с отговорностите си за поддържане 
на поверителността на информацията за децата 
и семействата.

–  Писмена политика и процедури относно за-
щитата на личните данни и информацията за 
потребителите и семействата

–  Интервюта със служители 
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

67)  Желаещите да ползват социалната услуга (ро-
дителите) са подписали Декларация за съгласие 
за предоставяне и обработване на лични данни 
за целите на изготвянето на ИОП и ИПП.

–  Подписани Декларации

Критерий 6.2: Доставчикът на социалната услуга архивира досиетата на потребителите и ги съх-
ранява съгласно изискванията на Вътрешни правила за архивиране на информацията. 

Индикатор Източник на информация

68)  Всички документи се архивират по Правила за 
архивиране на информацията.

–  Правила за архивиране
–  Заповед, определяща състава на Комисия от 

служители на услугата за архивиране съобразно 
вътрешните правила

69)  Процедурата за защита на личните данни на 
потребителите съдържа условията, времето и 
реда за унищожаване на личните данни.

–  Процедура за защита на личните данни на 
потребителите

Стандарт 7: Работа с общността
Работата с общността и системната комуникация на специализираната социална услуга ОПДКС 

с партньори, други доставчици, държавни и общински служби, бизнес, медии, читалища и други 
допринасят за социалното включване на потребителите в обществото.

Критерий 7.1: Доставчикът предоставя социалната услуга ОПДКС чрез взаимодействие с други 
доставчици на социални, образователни, здравни, културни и други услуги.

Индикатор Източник на информация

70)  Услугите за всички деца се реализират коорди-
нирано с други доставчици на социални услуги, 
здравни и образователни услуги и други орга-
низации и институции.

–  Протоколи от проведени срещи за координация 
на ИПП и дейностите

–  Преглед на Вътрешните правила за работа и 
организация на дейността
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Индикатор Източник на информация

71)  Доставчикът съдейства на всички потребители 
за достъп до други форми на подкрепа съобразно 
индивидуалните им потребности и желания.

–  ИПП на потребителите

Критерий 7.2: Доставчикът на социалната услуга има разработена и налична актуална информация 
за целите на външна и вътрешна комуникация.

Индикатор Източник на информация

72)  Информационните материали, предназначени 
за общността, са актуални и съдържат само 
обобщена информация за услугата.

–  Информационни материали, налични в услугата
–  При необходимост, материали, подходящи за 

лица с ограничения в зрението, слуха или го-
вора и за лица с интелектуални затруднения

73)  Информационните материали за потребители-
те са в подходящ вид, съобразен с възрастта и 
степента на развитието им.

74)  Служители и потребители могат да посочат 
примери от съвместна работа с общността и 
други заинтересовани страни.

–  При наличие на събития и дейности
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

75)  Актуална информация за услугата се предоставя 
поне два пъти годишно на ДСП. 

–  Изходяща поща
–  Информационни материали, налични в услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

Стандарт 8: Финансов ресурс*
Добро финансово управление на специализираната социална услуга ОПДКС. 
(*) Този стандарт не се проверява, когато социалната услуга изцяло се финансира и управлява от 

частен доставчик.
Критерий 8.1: Доставчикът планира и разходва финансовите средства за предоставяне на социал-

ната услуга ОПДКС законосъобразно, ефективно, отговорно и отчетно. 

Индикатор Източник на информация

76)  Годишният размер на средствата за финансиране 
на услугата е приет от общинския съвет като 
част от бюджета на общината за всички соци-
ални услуги, делегирани от държавата дейности.

–  Решение на общинския съвет 

77)  Годишен план и отчет към определен период 
на средствата за финансиране на услугата по 
параграфи съгласно Единната бюджетна класи-
фикация за съответната година.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Отчет на направените разходи
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

78)  Размерът на работните заплати на служителите 
съответства на Наредба за стандартите за запла-
щане на труда на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги, 
които се финансират от държавния бюджет.

–  Поименно щатно разписание
–  Ведомости за работни заплати

Б. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за деца в кризис-
на ситуация (ОПДКС) е длъжен да осигури следните стандарти за квалификация и професионално 
развитие на служителите, които осъществяват дейността по предоставянето на услугата:

Стандарт 9: Структура и квалификация на служителите
Специализираната социална услуга ОПДКС осигурява възможно най-високо качество на човешките 

ресурси, необходими за ефективно предоставяне на услугата, съобразно нейната специфика.
Критерий 9.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява достатъчно на брой и с необходимата 

професионална подготовка служители.

Индикатор Източник на информация

79)  За всички позиции има разработени и одобрени 
длъжностни характеристики с включено задъл-
жение за съдействие по чл. 7 от ЗЗДет. 

–  Актуални длъжностни характеристики, подпи-
сани от работодателя и служителите

80)  Наетите на трудов договор служители познават 
длъжностните си характеристики.

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Интервюта със служители
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Индикатор Източник на информация

81)  В изискванията за заемане на длъжностите за 
служители са заложени специални умения, като: 

–  умения за водене на случай (за определените 
водещи случая служители); 

–  способност за работа с деца, включително в 
кризисна ситуация, семейства, лица от уязвими 
групи и други; 

–  умения за бърза, адекватна реакция и вземане на 
решение в ситуация на криза, емоционален кон-
фликт, осъществяване на кризисни интервенции, 
умения за адекватно поведение при работа с лица 
с агресивно/автоагресивно поведение и други; 

–  добри комуникативни умения и умения за работа 
в екип – в самата услуга и при междуинституци-
онално сътрудничество и взаимодействие. 

–  Длъжностни характеристики
–  Обява за набиране на служители

82)  Всички наети лица съответстват по квалифика-
ция на изискванията, заложени в длъжностните 
им характеристики. 

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Трудови досиета на всички служители
–  Индивидуална годишна оценка на изпълнението 

на длъжността за всеки служител

83)  Интервюираните служители са запознати с 
нормативната уредба в сферата на социалните 
услуги и закрилата на детето, както и с Етичния 
кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс 
на служителите, осъществяващи дейности по 
предоставяне на социални услуги.

–  Интервюта със служители

84)  Щатното разписание е запълнено на минимум 
75%.

–  Длъжностно щатно разписание: 
○  основни специалисти: социален работник; ме-

дицинска сестра;
○  при необходимост, препоръчителни специали-

сти: специалист социални дейности; 
○  служители, пряко ангажирани с обслужването 

на потребителите: детегледач;
○  при необходимост, подпомагащи служители: 

готвач; хигиенист; шофьор/поддръжка
–  Поименно щатно разписание

85)  Доставчикът е осигурил следните категории 
служители в услугата:

а) специалисти – основни специалисти, необходими 
за функционирането на услугата, и препоръчителни 
специалисти;
б) служители, пряко ангажирани с обслужването 
на потребителите, и служители, подпомагащи 
функционирането на социалната услуга.

86)  Минималният брой по основните категории 
служители е съобразен с броя на потребителите 
в ОПДКС.*

(*) Минимален брой на децата, ползващи социалната 
услуга – 15, и максимален брой деца, ползващи соци-
алната услуга – 30.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Поименно щатно разписание
–  Коефициент за определяне числеността на 

служителите (0,35)

87)  Всички служители са с редовни лични здравни 
книжки.

–  Лична здравна книжка – заверена за всяка 
календарна година

88)  Всички служители са годни и правоспособни 
за работа с деца в услугата.

–  Медицински документи за всеки служител – при 
постъпване на работа

–  Свидетелство за съдимост за всеки служи-
тел – при постъпване на работа 

–  Съответен на длъжността документ за обра-
зователен ценз

89)  Всички служители са с редовни лични здравни 
книжки.

–  Лични здравни книжки на служителите – за-
верени за всяка календарна година

90)  Интервюираните служители потвърждават, че 
организацията на работа е според договорните 
им отношения.

–  Интервюта със служители
–  Трудови договори на всички служители
–  Интервюта с ръководителя на услугата 
–  Преглед на счетоводни документи 

91)  Установяване текучество на кадри за последните 
12 месеца – по позиции и брой.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Информация, подписана от ръководителя
–  Преглед на счетоводни документи, ведомости 

за работни заплати на служителите
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Индикатор Източник на информация
92)  Брой сключени договори/споразумения за на-

емане на допълнителни служители/специали-
сти – фактическо състояние по позиции и брой.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Счетоводна документация
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

93)  Всички служители са с подписани трудови до-
говори/договори за извършване на определена 
работа/за предоставяне на определена услуга.

–  Трудови досиета

94)  Оценката на служителите се извършва веднъж 
годишно и отразява целите и мерките за про-
фесионалното им развитие в ОПДКС.

–  Формуляр за оценка
–  Процедура за оценка

95)  Резултатите от оценката на всеки служител се 
обсъждат лично.

–  Подписан от ръководителя и служителя Фор-
муляр за оценка

Критерий 9.2: Процедурата на доставчика на социалната услуга за подбор на служителите описва 
процесите и необходимите документи за подбор, наемане и сключване на договори със служителите 
(и доброволците). При приложимост, доставчикът привлича в дейността на услугата стажанти.

Индикатор Източник на информация
96)  Процедурата за подбор се спазва при назнача-

ване на всеки служител.
–  Процедура за подбор на служителите
–  Интервюта със служители
–  Преглед на трудови досиета – позиции, обяви за 

работа, протоколи от интервюта с кандидатства-
щи за работа, длъжностни характеристики и др.

97)  Обявите за свободни работни места съответ-
стват на длъжностната характеристика за всяка 
позиция.

98)  При приложимост, подборът на доброволци е в 
съответствие с писмена процедура.

–  При приложимост, процедура за набиране на 
доброволци

99)  При приложимост, функциите, задълженията 
и ограниченията са разписани за всяка добро-
волческа позиция.

–  При приложимост, договор с всеки доброволец

100)  При приложимост, сътрудничество с учебни 
заведения за провеждане на учебни стажове.

–  Сключени споразумения с учебни заведения
–  Графици за стажуване

Стандарт 10: Развитие на служителите
Специализираната социална услуга ОПДКС прилага ефективна система за управление на човеш-

ките ресурси с подходящи мерки за професионална подкрепа и личностно развитие на служителите 
при условия за учене през целия живот.

Критерий 10.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява условия за професионално развитие 
на служителите.

Индикатор Източник на информация
101)  Служителите имат достъп до програми за квали-

фикация и обучителни курсове, съответстващи 
на разписаните им задължения и отговорности 
в длъжностните им характеристики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите

102)  При необходимост, доставчикът осъществява 
партньорства с различни обучителни органи-
зации или обучители.

–  Сключени договори за квалификационни 
курсове

–  Автобиографии на обучители

103)  Служителите в услугата участват в научно-
практически курсове, обмяна на опит и/или 
добри практики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите 

–  Индивидуална оценка на всеки служител

104)  Налична програма за въвеждащо и надграж-
дащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обуче-
ние на служителите за настоящата календарна 
година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за 
всеки служител

–  Индивидуални планове за професионално раз-
витие на всеки служител

Критерий 10.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява въвеждащи и надграждащи/специ-
ализирани обучения за служителите.

Индикатор Източник на информация

105)  Всички новоназначени служители са преми-
нали въвеждащо обучение от минимум 36 
академични часа. 

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите 

–  Списък на участници и обучители от проведени 
въвеждащи обучения
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Индикатор Източник на информация

106)  Служителите са преминали през последните 12 
месеца специализирано обучение от минимум 
24 академични часа (за основни специалисти, 
осъществяващи дейности по ръководство и пре-
доставяне на социални услуги, препоръчителни 
специалисти и служители, пряко ангажирани 
с обслужването на потребителите) и минимум 
12 академични часа за служителите, подпома-
гащи функционирането на социалната услуга. 

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

–  Поименно щатно разписание

107)  Интервюираните служители познават своите 
Индивидуални планове за професионално 
развитие. 

–  Интервюта със служители
–  Индивидуални планове за професионално раз-

витие на всеки служител 

108)  Ръководителят на услугата е преминал през 
последните 12 месеца поне едно обучение, 
свързано с управленските функции.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (например сертификати)

Критерий 10.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява на служителите професионална под-
крепа чрез наставничество, групова и индивидуална супервизия. 

Индикатор Източник на информация

109)  Всеки новопостъпил служител без опит в сис-
темата на социалните услуги има назначен 
наставник, определен за период от 6 месеца от 
датата на назначаване.

–  Заповед за определяне на наставник
–  Досиета на новопостъпили служители без опит 

в системата на социални услуги
–  Интервю с ръководителя на услугата
–  При приложимост, интервю с определения 

наставник 

110)  Служителите са преминали ежемесечна групова 
супервизия за последните 12 месеца и индиви-
дуална супервизия по желание на служителя 
или по преценка на ръководителя на услугата.

–  График на груповите супервизии
–  Протоколи/отчети от проведените суперви-

зионни сесии
–  Автобиографии на специалистите по суперви-

зия (независимо дали се предоставят пряко от 
лице или от външна организация)

–  При приложимост, договори с външни спе-
циалисти и/или доставчици на услуги по 
супервизия

В. Доставчикът на специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за деца в кризисна 
ситуация (ОПДКС) е длъжен да осигури следните стандарти за ефективност на услугата с оглед на 
постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им:

Стандарт 11: Вход в услугата
Насочването в специализираната социална услуга ОПДКС е планирано и договорено между органа 

по насочване, доставчика, потребителя, родителите.
Критерий 11.1: При приемане на потребител в ОПДКС доставчикът на социалната услуга изисква 

следните задължителни документи:
–  Направление за ползване на социални услуги на директора на дирекция „Социално подпома-

гане“ (в случаите, при които не може да се постигне контакт или няма заявено желание от 
страна на родителите, попечителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, 
ползването на социална услуга се извършва въз основа на административна заповед по реда на 
чл. 20, ал. 4 от ППЗЗДет.);

–  Социален доклад на дирекция „Социално подпомагане“;
–  План за действие на дирекция „Социално подпомагане“;
–  Направления/заповеди за ползване на други социални услуги.

Индикатор Източник на информация

111)  За всеки потребител доставчикът създава лич-
но досие, съдържащо съответните документи. 

–  Досиета на потребителите

Стандарт 12: Управление на случай
Специализираната социална услуга ОПДКС осигурява ефективно управление на случая за всяко 

дете. Сумарният престой в социалната услуга ОПДКС за последните 12 месеца е не по-дълъг от 6 
месеца. 
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Критерий 12.1: Предоставянето на социалната услуга ОПДКС се извършва съобразно индивиду-
ална оценка на потребностите (ИОП) на потребителите, индивидуален план за подкрепа (ИПП) и 
заложените резултати в синхрон с Плана за действие на ДСП, като гарантира участие на потребителя 
и други заинтересовани страни (родители/законни представители и др.).

Индикатор Източник на информация

112)  За всеки потребител на социалната услуга 
има налични подписани ИОП – от членовете 
на мултидисциплинарния екип и потребителя 
(над 14-годишна възраст) или – при приложи-
мост – от негов родител/законен представител 
(за деца).  

–  Регистър на потребителите 
–  ИОП на потребителите
–  Документ, определящ членовете на мултидис-

циплинарния екип

113)  ИОП за всеки потребител покрива минимум 
следното:

–  Области на развитие: здраве, физическо, поз-
навателно и образователно и професионално, 
емоционално и социално развитие; 

–  Семейни и социални взаимоотношения; 
–  Условия на живот;
–  Икономика на домакинството.

–  Съдържателен преглед на ИОП на потребителите

114)  Структурата и съдържанието на ИПП отгова-
рят на изискванията на нормативната уредба и 
съдържат конкретни, реалистични и измерими 
цели и резултати.

–  Съдържателен преглед на всички ИПП на 
потребителите

–  Сравнителен преглед на произволно избрани 
ИПП на поне 5 потребители

–  Интервюта със служители

115)  ИОП и ИПП на потребителите са разработени 
и актуализирани в срок.

–  Първите ИОП и ИПП са разработени във въз-
можно най-кратък срок (според спешността на 
случая), но не по-късно от 20 дни от началната 
дата на заявяване на желанието за ползване 
на услугата 

–  ИОП и ИПП на потребителите са актуализи-
рани в сроковете, определени в чл. 33, ал. 3 
или чл. 34, ал. 1, т. 1 от ППЗСУ

116)  За всички потребители са налични подписани 
ИПП – от членовете на мултидисциплинарния 
екип и потребителя (над 14-годишна възраст), 
или – при приложимост – от негов родител/
законен представител.

–  Преглед на всички ИПП на потребителите
–  Подписани ИПП от всички заинтересовани 

страни (вкл. мултидисциплинарен екип)
–  Протоколи от процеса на обсъждане 

117)  Дейностите във всички прегледани ИПП отра-
зяват установените в ИОП потребности.

–  Съдържателен преглед на ИОП с ИПП на 
потребителите

118)  Налични Договори (с приложени съответни 
ИПП), подписани от доставчика на услуга-
та и потребителя (над 14-годишна възраст) 
или – при приложимост – от негов родител/
законен представител.

–  Преглед на Договорите на потребителите
–  При приложимост, Заповед за упълномощаване 

на служител да подписва договори

119)  Структурата и съдържанието на Договорите 
отговарят на изискванията на нормативната 
уредба.

–  Съдържателен преглед на Договорите на пот- 
ребителите

Критерий 12.2: Доставчикът на социалната услуга планира и подготвя съвместно с всеки потре-
бител и с ДСП прекратяването на ползването на социалната услуга ОПДКС.

Индикатор Източник на информация

120)  Проведена мултидисциплинарна среща с учас-
тието на родител/законен представител, на 
която се обсъждат постигнатите резултати и 
необходимостта от прекратяване на услугата.

–  Протоколи от процеса на обсъждане, подписани 
от родителя/законния представител

121)  За всички случаи на прекратяване ползването 
на услугата, съответните документи (актуали-
зирани ИОП, ИПП с препоръки или Доклад за 
оценка на постигнатите резултати с препоръки) 
са предоставени на насочващия орган (ДСП). 

–  Изходяща поща
–  Доклади/предложения за прекратяване на ус-

лугата ОПДКС на потребители
–  Доклади за оценка на постигнатите резултати 

с препоръки – на случаен принцип 
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Индикатор Източник на информация

122)  Прекратяване на договор за ползване на соци-
алната услуга ОПДКС съвместно с родителя/
законния представител на детето.

–  Договори на потребителите
–  Регистър на потребителите в социалната услуга

123)  Всяко прекратяване ползването на услугата се 
документира.

–  Документи, удостоверяващи прекратяване 
ползването на услугата

–  Регистър на потребителите
–  Материали от събития по напускане

Стандарт 13. Здраве и хранене
Специализираната социална услуга ОПДКС съдейства за подкрепата на всяко дете за профилак-

тика, съдействие за лечение и текущо наблюдение на индивидуалния статус на децата. Доставчикът 
осигурява здравословно хранене.

Критерий 13.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява на всяко дете съдействие за получа-
ване на медицинска профилактика, както и достъп до здравни услуги.

Индикатор Източник на информация

124)  Всички потребители имат личен лекар и осигу-
рена дентална помощ, като при необходимост 
родителите/законните представители на децата 
са подкрепени в избора им. 

–  Личните досиета на потребителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата 
–  Интервюта с потребители 

125)  Всички деца имат проведени профилактични 
прегледи в зависимост от възрастта им.

–  ИПП на потребителите 

126)  Всички родители/законни представители са 
информирани относно значението на иму-
низациите за предпазване от инфекциозни 
заболявания при децата.

–  ИПП на потребителите 
–  При приложимост, интервюта с родители/

законни представители

Критерий 13.2: Доставчикът на социалната услуга поддържа в наличност основни лекарствени 
продукти за оказване на първа помощ и медицинско обслужване.

Индикатор Източник на информация

127)  Основните лекарствени продукти за оказване 
на първа помощ и медицинско обслужване 
се съхраняват на специално място, до което 
децата нямат достъп.

–  Наблюдение на мястото за съхраняване на ле-
карствени продукти и определен ред за достъп 
до тях (напр. в Правилник за вътрешния ред, 
заповед и/или др.)

128)  Лекарствени продукти се осигуряват за потре-
бителите по Процедура за снабдяване, съхра-
нение, изписване и прилагане на лекарствени 
продукти.

–  Процедура за снабдяване, съхранение, изписване 
и прилагане на лекарствени продукти

–  Документи, удостоверяващи реда за снабдяване, 
съхранение и употреба на лекарствени продукти

Критерий 13.3: Доставчикът на социалната услуга наблюдава здравословното състояние на потре-
бителите при престоя им в социалната услуга и при възникнали здравословни проблеми уведомява 
родителя/законния представител, при необходимост закупува лекарствени продукти, когато родителите 
не са в състояние да ги осигурят.

Индикатор Източник на информация

129)  Всички потребители получават своевременна 
медицинска помощ. 

–  Досиета на потребителите
–  Документ(и), удостоверяващ(и) закупуване на 

лекарствени продукти за домашно лечение, 
предписани от специалист (копия на рецепти)

–  Интервюта с потребители
Критерий 13.4: Доставчикът на социалната услуга осигурява съобразена с възрастта на потреби-

телите здравна промоция и превенция, както и здравно образование по въпроси, касаещи здраво-
словно хранене, здравословен начин на живот, вредни навици, употреба на психоактивни вещества 
и отговорно сексуално поведение.

Индикатор Източник на информация

130)  Доставчикът разработва и прилага Програма 
за обучение в здравословен начин на живот и 
отговорно сексуално поведение.

–  Програма за здравословен начин на живот и 
отговорно сексуално поведение

–  ИПП на потребителите
–  Обучителни/помощни материали
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Критерий 13.5: Доставчикът на социалната услуга осигурява необходимата по количество и ка-
чество храна на потребителите, съобразена с техните потребности съгласно нормативната уредба.

Индикатор Източник на информация

131)  Обстановката в местата за хранене е съобразена 
с броя, възрастта и конкретните потребности 
на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата

132)  Насърчено е развитието на умения за самос-
тоятелност на потребителите – чрез участие в 
сервиране, отсервиране и др.

133)  Храната отговаря на физиологичните потреб-
ности за съответната възраст.

–  Предписани диети
–  Седмични менюта
–  Протоколи от проверки на РЗИ

134)  Ежеседмичното меню се изготвя с участието 
на потребителите и медицинската сестра и се 
одобрява от ръководителя на услугата.

135)  Менюто включва разнообразна, балансирана 
и питателна храна, като осигурява здраво-
словно и/или диетично хранене, съобразено 
с физиологичните потребности от енергия и 
хранителни вещества.

136)  Ежеседмичното меню е съобразено с личните 
предпочитания на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Седмични менюта

137)  Интервюираните потребители потвърждават 
участие в избора на храна.

138)  Интервюираните потребители потвърждават 
удовлетвореност от предоставяната храна като 
количество и качество.

139)  Храната отговаря на всички изисквания и 
хигиенни норми, като при приготвянето и 
предоставянето є се съблюдават нормите за 
правилно съхранение на продуктите и хигиена 
на пространствата и помещенията, които са 
в досег с нея.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Седмични менюта 
–  Предписания на ОДБХ

140)  Всички нуждаещи се от диетично хранене по-
требители получават диетично хранене.

–  При приложимост, заповедна книга (за еже-
дневно требване храната на потребителите)

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата 

–  ИПП на всички нуждаещи се от диетично 
хранене потребители

–  При приложимост, седмични менюта
Стандарт 14: Умения за живот 
В специализираната социална услуга ОПДКС се създават условия за подкрепа на всеки потребител 

за придобиване на знания и развиване на умения за живот, в зависимост от възраст, потребности и 
индивидуален потенциал, дава им възможност да изпитват радост, да се забавляват, да преживяват 
успех и да придобият доверие в себе си.

Критерий 14.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага Програма за развитие на 
умения за живот на децата в зависимост от възрастта им (6 – 13 г. и 14 – 18 г.).

Индикатор Източник на информация

141)  Дейности от програмата са заложени в ИПП 
на всеки потребител.  

–  Програма за развитие на умения за живот
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

142)  В разказ за участие в дейности на услугата 
потребителите посочват поне два примера за 
придобити нови знания и умения.

143)  Служителите могат да посочат поне два при-
мера, с които да представят насърчаване на 
потребителите в развитието на умения.
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Критерий 14.2: Доставчикът на социалната услуга организира времето на потребителите в услугата 
ОПДКС по начин, който насърчава личностното им развитие и който им носи удоволствие, чувство 
за успех, себеуважение и самоувереност.

Индикатор Източник на информация

144)  Доставчикът разработва и прилага Програма 
за организиране на занимания по интереси

–  Програма за организиране на занимания по 
интереси

145)  Дейности от Програмата са заложени в ИПП 
на всеки потребител.

–  ИПП на потребителите

146)  В разказ за участие в дейности на услугата, 
потребителите включват поне два примера 
за организация на занимания, съобразени с 
техните предпочитания.

–  Интервюта с потребители
–  При приложимост, документи, удостоверяващи 

посещение/участие на детето в спортни, кул-
турни и други мероприятия

147)  Служителите могат да дадат по два примера, 
с които да представят насърчаване развитие-
то на детето в рамките на организацията на 
занимания по интереси.

–  Интервюта със служители
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители

Критерий 14.3: Доставчикът на социалната услуга поощрява активното включване на родители-
те/семейството в съвместни дейности с децата им в рамките на предоставяне на услугата ОПДКС.

Индикатор Източник на информация

148)  Създадени са условия за включване на роди-
телите/законните представители в съвместни 
дейности с децата им. 

–  ИПП на потребителите
–  Книга за посещенията
–  Документация по предоставяне на услугата 

(протоколи, развитие на случая, др.) – в личните 
досиета на потребителите

–  Анкети за обратни връзки от родители/законни 
представители

149)  Водещите служители могат да опишат включ-
ването на родители/семейство в дейности по 
предоставянето на услугата.

–  Интервюта със служители
–  ИПП на потребителите

Стандарт 15: Взаимоотношения деца – служители
Специализираната социална услуга ОПДКС създава среда и условия за изграждане на отношения, 

основани на взаимно уважение и разбиране между децата и служителите. Служителите имат знания 
и прилагат стратегии за справяне с предизвикателно поведение на потребителите.

Критерий 15.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага политика и процедура 
за възпитание и дисциплина, както и за подкрепа на потребителите в отговор на предизвикателно 
поведение. 

Индикатор Източник на информация

150)  Доставчикът има разработена политика и про-
цедура за възпитание и дисциплина.

–  Политика за възпитание и дисциплина
–  Процедура за възпитание и дисциплина
–  Правилник за вътрешния ред
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

151)  Общите правила за поведение и съответните 
дисциплиниращи мерки са разработени и до-
говорени с участието на всички потребители.

152)  Всички потребители знаят за какви наруше-
ния на дисциплината какви дисциплиниращи 
мерки се прилагат.

–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

153)  Приложените дисциплинарни и ограничителни 
мерки са описани в досието на потребителите. 

–  Досиета на потребителите

Критерий 15.2: Служителите на социалната услуга ОПДКС прилагат позитивни възпитателни 
методи за постигане на приемливо поведение на децата, като прилагат индивидуален подход към 
всеки потребител на базата на личната му история, индивидуалните му нужди и способности, и 
нивото на развитие.

Индикатор Източник на информация

154)  Служителите са обучени да прилагат позитивни 
възпитателни методи за постигане на прием-
ливо поведение на потребителите.

–  Програма за преминато обучение

155)  Екипни/индивидуални супервизии при случаи 
на потребители с проблемно поведение.

–  Протоколи/доклади от проведени супервизии
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Стандарт 16: Права и закрила на децата
Специализираната социална услуга ОПДКС осигурява на децата закрила от всякакви форми на 

насилие, злоупотреба и небрежност и създава условия за спазване на техните права, включително 
правото на закрила на личността. В услугата децата се подкрепят да изразяват мнение по въпроси, 
които ги касаят или тревожат.

Критерий 16.1: Доставчикът на социалната услуга гарантира в максимална степен зачитане лич-
ното достойнство на децата и защита на потребителите от злоупотреба и насилие.

Индикатор Източник на информация
156)  Интервюираните потребители познават Про-

цедурата за подаване на жалби в услугата. 
–  Процедура за подаване на жалби, представена 

по достъпен за децата начин 
–  Интервюта с потребители

157)  Всички подадени в последните 12 месеца 
жалби са вписани в Регистър за жалбите.

–  Регистър за жалбите
–  Интервюта с потребители

158)  Всички подадени в последните 12 месеца жалби 
са разгледани и са предложени решения от 
Комисията по жалбите.

–  Заповед на ръководителя на ОПДКС за създаване 
на Комисия 

–  Досие за всяка жалба (описание на жалбата, 
протоколи и решения от заседания на Комисията)

–  Доклад на Комисията до ръководителя на ОПДКС
–  Отговор до жалбоподателя

159)  Интервюираните служители познават Про-
цедурата за сигнали и докладване на случаи 
на насилие.

–  Процедура за сигнали и докладване на случаи 
на насилие

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Интервюта със служителите

160)  Интервюираните потребители са запознати 
с правото си на защита от всякакви форми 
на насилие и злоупотреба.

–  Интервюта с потребители

161)  Служителите преминават веднъж годишно 
обучение за закрила от насилие.

–  Удостоверение от обучение
–  Интервюта със служителите
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

162)  При регистрирани случаи на насилие, услугата 
ОПДКС е осигурила необходимите външни 
специалисти за оказване на психологическа 
и/или социална подкрепа на потребител, 
жертва на насилие, и това се отразява в ИПП.

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Протоколи от проведени сесии за подкрепа/

рехабилитация
–  ИПП на потребителите

163)  На видно място е поставена информация за 
НТЛД 116 111 и спешна телефонна линия 112. 

–  Наблюдение на средата

Критерий 16.2: Децата се подкрепят и овластяват да познават правата си.

Индикатор Източник на информация

164)  Всички служители познават Конвенцията на 
ООН за правата на детето, както и национал-
ното законодателство в областта на правата и 
закрилата на детето.

–  Програма за въвеждащо и надграждащи обу-
чения

–  Интервюта със служители

165)  Всички деца познават правата си – съобразно 
възрастта и степента на развитие. 

–  Интервюта с потребители
–  Адаптирани материали
–  Доказателства от проведени информационни 

и/или обучителни дейности
Критерий 16.3: Доставчикът на социалната услуга създава условия за изслушване мнението на 

детето в процеса на предоставяне на услугата, като гарантира, че изразените мнения на потребите-
лите няма да доведат до негативни последствия за тях. 

Индикатор Източник на информация

166)  Мнението на потребителите се изслушва и 
зачита.

–  ИОП на потребителите
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Протоколи от участие на потребителите в екип-

ни обсъждания по важни въпроси на живота в 
услугата, както и от лични срещи с отговорния 
за него специалист

167)  На потребителите със затруднена комуникация 
са осигурени възможности да изразяват мне-
нието си и да се запознаят с взетите решения.

–  Използвани материали/подходи
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Критерий 16.4: Доставчикът на социалната услуга търси активно мнението на потребителите при 
оценка на изпълнението на Програмата за развитие на качеството. 

Индикатор Източник на информация
168)  Разработени форми/материали за 

търсене на мнението на потреби-
телите.

–  Форми/материали за търсене на мнението на потребители
–  Програма за развитие на качеството

169)  Поне едно проучване на удовлетворе-
ността на потребителите в рамките 
на всеки 12 месеца.

–  Интервюта с потребители 
–  При приложимост, въпросниците са адаптирани за лица 

с ограничения в зрението, слуха или говора и за лица с 
интелектуални затруднения

–  Налична обобщена информация от проучването 

170)  Програмата за развитие на качест-
вото и Годишният отчет към АКСУ 
отразяват постигнатите резултати от 
проучването на удовлетвореността.

–  Съдържателен преглед на Програмата за развитие на 
качеството

–  Съдържателен преглед на обобщената информация от 
проучването

–  Годишен отчет с обобщена информация (към 31 март за 
АКСУ)

Специализираната социална услуга Осигуряване на подслон за деца в кризисна ситуация се пре-
доставя комплексно2 със следните социални услуги:

–  информиране и консултиране – като специализирана социална услуга;
–  застъпничество и посредничество;
–  общностна работа;
–  терапия;
–  обучение за придобиване на умения – като специализирана социална услуга.
Социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна грижа“ и „осигуряване на подслон“ или комби-

нация от две от тях не могат да се предоставят комплексно, тъй като и трите услуги имат за цел 
задоволяване на ежедневни потребности и осигуряване на безопасна среда за потребителите и ще се 
дублират дейности за подкрепа, осъществявани в тези социални услуги.

Доставчикът на социалната услуга ОПД може да привлича/включва в дейността на услугата до-
броволци съгласно разработена от доставчика програма. Включването на стажанти е след сключване 
на споразумения между доставчика и съответните висши учебни заведения.

2 При комплексно предоставяне на социални услуги доставчикът по своя преценка може да разработва 
общи или отделни програми, правила, регистри и други документи за различните видове социални услуги. 
При прилагане на подхода за общи документи за всички предоставяни комплексно услуги следва да има 
ясна и добре структурирана информация за всички видове социални услуги, които доставчикът предоставя, 
както и за всички видове социални услуги, които всяко от лицата ползва комплексно от един доставчик.

Приложение № 24 
към чл. 13

Стандарти и критерии за качество на специализирана социална услуга
Асистентска подкрепа

А. Доставчикът на специализираната социална услуга Асистентска подкрепа (АП) е длъжен да 
осигури следните стандарти за организация и управление на социалната услуга:

Стандарт 1: Управление
Специализираната социална услуга АП прилага система за управление, която насърчава култура 

на качеството и гарантира, че целите на социалната услуга, индивидуалните потребности на потре-
бителите и постигнатите резултати за тях се реализират по възможно най-ефективен начин, като се 
ангажира с развиване и прилагане на добри практики.

Критерий 1.1: Доставчикът на социалната услуга прилага система за управление на служителите, 
ресурсите и качеството.

Индикатор Източник на информация

1)  Разписана система за управление на качеството, 
в т.ч. на служителите и ресурсите.

–  Доставчикът представя доказателства за наличие 
на система за управление

–  Писмени политики и процедури, правила, 
правилници

–  Информация, подписана от ръководителя на 
услугата

2)  Обобщена информация (справка) относно резул-
тата за потребителите за активните и приклю-
чените случаи. 

–  Попълнена форма с обобщена информация 
(период от време, брой обхванати потребители, 
проблеми (разрешени и неразрешени), общи 
тенденции и др.)

–  ИПП на потребителите
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Индикатор Източник на информация

3)  Програмата за развитие на качеството и Годиш-
ният отчет към АКСУ отразяват постигнатите 
резултати.

–  Съдържателен преглед на Програмата за раз-
витие на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената инфор-
мация

–  Годишен отчет с обобщена информация (към 
31 март за АКСУ)

4)  Всички служители са запознати със съдържа-
нието на обобщената информация за постигна-
тите резултати и вземат под внимание всички 
обстоятелства от значение за подобряване на 
ежедневната им работа. 

–  Интервюта със служители

Критерий 1.2: Управлението на социалната услуга АП е ясно структурирано, като управляващото 
услугата лице е назначено от доставчика на услугата за осъществяване на ръководството є и е рабо-
тодател на служителите, предоставящи услугата. 

Индикатор Източник на информация

5)  Дейността на услугата се управлява от назначен 
от доставчика ръководител. 

–  Договор за назначаване (възлагане) на лицето, 
управляващо социалната услуга 

–  При приложимост, валидно пълномощно на ръ-
ководителя на услугата

6)  Определени са отговорностите, нивата на взе-
мане на решения (подчиненост) и задълженията 
на служителите.

–  Длъжностни характеристики на служителите 
(вкл. органиграма)

Критерий 1.3: Доставчикът на социалната услуга прилага методи за работа, съобразени с проучени 
добри практики за работа с потребителите.

Индикатор Източник на информация

7)  При възможност, установяване на методи за 
работа в услугата, съобразени с проучени добри 
практики и подходи за работа с потребители.

–  Интервю с ръководителя на услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

8)  При възможност, ръководителят на услугата 
посочва поне една добра практика/иновация, 
приложена в услугата. 
Стандарт 2: Организация на дейностите
Специализираната социална услуга АП организира дейностите с потребителите и работата на 

служителите според извършена оценка на риска и предварително изготвени правила за подкрепа в 
домашни условия и/или в общността. Дейностите на услугата са организирани да осигуряват почасова 
грижа и подкрепа на потребителите.

Критерий 2.1: Доставчикът на социалната услуга е организирал почасово дейностите с всеки 
потребител по начин, който е съобразен с неговите потребности и желания и с извършената оценка 
на риска. 

Индикатор Източник на информация

9)  Извършената Оценка на риска включва потенци-
ални рискове по отношение на безопасността на 
средата и взаимодействието между потребителя 
и асистента.

–  Оценка на риска

10)  При приложимост, План за намаляване на 
идентифицираните рискове.

–  Оценка на риска
–  План за намаляване на идентифицираните 

рискове

11)  Правилата за подкрепа на потребителите (напр. 
помощ при хранене, самообслужване, прид-
вижване, пазаруване, лична хигиена и др.) са в 
съответствие с Правилника за вътрешния ред 
на услугата.

–  Правилник за вътрешния ред на услугата
–  Наблюдение 
–  Интервюта с потребители

12)  Доставчикът гарантира регламентиран дос-
тъп в дома на потребителя и – при приложи-
мост – съхранение на предоставени му вещи за 
достъп (напр. ключове, кодове/чипове/карти за 
достъп и др.).
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Индикатор Източник на информация

13)  Дейностите на асистентите са организирани да 
осигуряват почасова подкрепа на потребители-
те съобразно индивидуалните потребности на 
потребителите.

–  Месечни графици за работа на служителите за 
последните 12 месеца

–  ИПП на потребителите

14)  Дейностите на асистентите се документират в 
Дневник на потребителя/дейностите.

–  Дневник на потребителя/дейностите, подписан 
от двете страни

–  Интервюта със служители
Критерий 2.2: Доставчикът на социалната услуга зачита правото на лично пространство и пред-

почитания на потребителите в условията на сигурност и зачитане на достойнството им. 

Индикатор Източник на информация

15)  Дейностите на всеки асистент са съобразени с дневния ритъм на 
потребителите.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители16)  Дейностите на всеки асистент са съобразени с актуалните лични 

предпочитания на потребителите.

17)  Асистентите се съобразяват с възрастовите, религиозните, етниче-
ските, културните, физическите, психическите и други различия 
на потребителите.

18)  Асистентите оказват подкрепа по деликатен и ненатрапчив начин 
(обличане, събличане, лична хигиена и др.).

Критерий 2.3: Доставчикът на социалната услуга е предприел мерки за защита на имуществото и 
отговорно боравене с паричните средства на всеки потребител в процеса на предоставяне на услугата. 

Индикатор Източник на информация

19)  Асистентите прилагат правила за защита на имуществото и 
боравене с парични средства на потребителите.

–  Правила за защита на имуществото 
и боравене с парични средства

–  Интервюта с потребители

20)  Служителите са запознати с утвърдени от доставчика за-
брани за: 

а) приемане на подаръци (над минимална стойност);
б) използване на документи на потребителя без негово знание 
и разрешение;
в) използване на имуществото на потребителя за лични цели, 
продажба и изхвърляне на вещи на потребителя без негово 
разрешение;
г) въвличане на потребителя в рисково поведение (хазартни 
игри, зависимости);
д) заемане на пари от потребителя;
е) съгласие за отговорно пазене на ценности на потребителя;
ж) водене на други хора без съгласие на потребителя.

–  Документ на доставчика, съдър-
жащ изброените минимум забрани

–  Интервюта със служители

Стандарт 3: Място на предоставяне
Мястото за управление на специализираната социална услуга АП е на територията на съответната 

община, като услугата се предоставя в домашната среда на потребителите и/или в общността.
Критерий 3.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява адекватни средства за мобилно пре-

доставяне на дейностите и достъп на асистентите до потребителите в общността и е установил добри 
условия за водене и съхранение на документи по управлението на случаите на потребителите. Услу-
гата има административен адрес.

Индикатор Източник на информация

21)  Доставчикът е осигурил подходящи условия/
средства за придвижване на служителите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта със служители

22)  Условия за съхранение на лична документация 
на потребителите и архив (напр. метален шкаф, 
който се заключва).

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Правила за достъп до документацията

23)  Установяване на административен адрес на 
услугата.

–  Решение на общинския съвет, а в случаите, когато 
социалната услуга е делегирана от държавата 
дейност, и Заповед на изпълнителния директор 
на Агенцията за социално подпомагане 

–  Регистър на АКСУ
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Стандарт 4: Безопасност и сигурност
Специализираната социална услуга АП осигурява сигурна и безопасна среда за потребителите и 

служителите според действащите нормативни изисквания, като регулярно съгласува действията си с 
препоръките на компетентните органи.

Критерий 4.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява в максимално възможна степен безо-
пасност за служителите при работа в условията на аварийна и пожарна ситуация. 

Индикатор Източник на информация
24)  Интервюираните служители са запознати със 

своите задължения за работа при настъпване 
на аварийна или пожарна ситуация.

–  Интервюта със служители 
–  Инструктаж за защита при бедствия и аварии 

25)  Интервюираните служители са запознати със 
своите задължения при настъпване на епиде-
мична ситуация.

–  Интервюта със служители 
–  Инструктаж за реакция при настъпване на 

епидемична ситуация 

26)  При приложимост, асистентите информират 
доставчика за наличие на рискови фактори в 
домашната среда на потребителите.

–  Интервюта със служители
–  Досиета на потребителите
–  При приложимост, доставчикът предприема 

действия – съобразно правомощията си – в 
отговор на установените рискови фактори 

Критерий 4.2: Доставчикът на социалната услуга прилага Програма за превенция и план за дейст-
вие при възникване на епидемична ситуация. Доставчикът осигурява лични предпазни средства за 
служителите на услугата.

Индикатор Източник на информация

27)  Разработена Програма за превенция и план 
за действие при възникване на епидемична 
ситуация.

–  Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация

28)  Всички служители са запознати с разписаната 
Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация.

–  Документ, удостоверяващ, че на служителите 
е предоставена програмата

–  Документ, удостоверяващ, че се провежда пе-
риодичен инструктаж 

–  Интервюта със служители

29)  Всички потребители и служители имат лични 
предпазни средства – маски, ръкавици и др., 
включително еднократни престилки, облекло 
и обувки за служителите.

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

Критерий 4.3: Доставчикът на социалната услуга гарантира закрилата на потребителите при на-
стъпване на инцидент, застрашаващ живота и здравето на потребител.

Индикатор Източник на информация
30)  Утвърдена Процедура за уведомяване и 

действие при инцидент/смърт на потре-
бител.

–  Процедура за уведомяване и действие при инцидент/
смърт на потребител 

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резултатите 

от тях

31)  Всички служители са запознати със своите 
задължения съгласно Процедурата.

–  Интервюта със служители
–  Протокол(и) за предприети действия и резултатите 

от тях

32)  Проведен инструктаж/обучение на слу-
жителите за оказване на първа помощ 
поне веднъж през последните 12 месеца. 

–  Информация, подписана от ръководителя на услугата 
–  Протокол от проведен инструктаж/обучение

Стандарт 5: Поверителност и сигурност на информацията
Специализираната социална услуга АП гарантира в максимална степен защита на поверителността, 

сигурността на личните данни и информацията за потребителите.
Критерий 5.1: Доставчикът на социалната услуга разработва и прилага политика/процедура за 

сигурността и поверителността на личните данни за потребителите.

Индикатор Източник на информация

33)  Всички служители са запознати с политиката/
процедурата за защита на личните данни и са 
наясно с отговорностите си за поддържане на 
поверителността на информацията, касаеща 
потребителя и неговото семейство.

–  Писмена политика/процедура относно защи-
тата на личните данни и информацията за 
потребителите

–  Интервюта със служители 
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
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Индикатор Източник на информация

34)  Желаещите да ползват социалната услуга (ро-
дителите/законните представители) са подпи-
сали Декларация за съгласие за предоставяне 
и обработване на лични данни за целите на 
изготвянето на ИОП и ИПП.

–  Подписани Декларации 

Критерий 5.2: Доставчикът на социалната услуга архивира досиетата на потребителите и ги съх-
ранява съгласно изискванията на Вътрешни правила за архивиране на информацията. 

Индикатор Източник на информация

35)  Всички документи се архивират по Правила за 
архивиране на информацията.

–  Правила за архивиране
–  Заповед, определяща състава на Комисия от 

служители на услугата за архивиране съобразно 
вътрешните правила

36)  Процедурата за защита на личните данни на 
потребителите съдържа условията, времето и 
реда за унищожаване на личните данни.

–  Процедура за защита на личните данни на 
потребителите

Стандарт 6: Работа с общността
Специализираната социална услуга АП допринася за социалното включване на потребителите в 

обществото чрез активна работа с общността и системна комуникация с партньори, други доставчици, 
държавни и общински служби, бизнес, медии и други. 

Критерий 6.1: Доставчикът предоставя социалната услуга АП чрез взаимодействие с други дос-
тавчици на социални, здравни, обучителни, културни и други услуги.

Индикатор Източник на информация

37)  При приложимост, услугите за всички потре-
бители се реализират координирано с други 
доставчици на социални услуги, организации 
и институции.

–  Протоколи от проведени срещи за координация 
на ИПП и дейностите

–  Преглед на Вътрешните правила за работа и 
организация на дейността

38)  Доставчикът съдейства на всички потребители за 
достъп до други форми на включване съобразно 
индивидуалните им потребности и желания.

–  Досиета на потребителите
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта със служители
–  Интервюта с потребители

Критерий 6.2: Доставчикът на социалната услуга има разработена и налична актуална информация 
за целите на външна и вътрешна комуникация.

Индикатор Източник на информация

39)  Информационните материали, предназначени 
за общността, са актуални и съдържат само 
обобщена информация. 

–  Информационни материали, налични в услугата

40)  Информационните материали за потребителите 
съдържат подробна информация за услугата. 

41)  Служители и потребители могат да посочат 
примери от съвместна работа с общността и 
други заинтересовани страни.

–  При наличие на събития и дейности
–  При приложимост, интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители

42)  При приложимост, актуална информация за 
услугата се предоставя поне веднъж годишно 
на насочващите органи (общини).

–  Изходяща поща
–  Информационни материали, налични в услугата
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
Стандарт 7: Финансов ресурс*
Добро финансово управление на специализираната социална услуга АП. 
(*) Този стандарт не се проверява, когато социалната услуга изцяло се финансира и управлява от 

частен доставчик.
Критерий 7.1: Доставчикът планира и разходва финансовите средства за предоставяне на социал-

ната услуга АП законосъобразно, целесъобразно, ефективно, отчетно и отговорно. 

Индикатор Източник на информация

43)  Годишният размер на средствата за финансиране 
на услугата е приет от общинския съвет като 
част от бюджета на общината за всички соци-
ални услуги, делегирани от държавата дейности.

–  Решение на общинския съвет 
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Индикатор Източник на информация

44)  Годишен план и отчет към определен период 
на средствата за финансиране на услугата по 
параграфи съгласно Единната бюджетна кла-
сификация за съответната година.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Отчет на направените разходи
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

45)  Размерът на работните заплати на служителите 
съответства на Наредба за стандартите за запла-
щане на труда на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги, 
които се финансират от държавния бюджет.

–  Поименно щатно разписание
–  Ведомости за работни заплати

46)  Доставчикът прилага мерки за недопускане на 
двойно финансиране на дейности.

–  Процедура за недопускане на двойно финанси-
ране на дейности

–  Доказателства (например писма), съдържащи 
информация от доставчици на други социални 
услуги на територията на общината, организа-
ции, програми и др.

Критерий 7.2: При приложимост, дължимите такси за ползване на социалната услуга АП от пот-
ребителите се събират редовно в определения за потребителя размер и са отразени в счетоводната 
документация на доставчика на услугата. 

Индикатор Източник на информация

47)  Размерът на събраните такси не надхвърля 
размера на дължимите такси. 

–  Таксова книга
–  Разходо-оправдателен документ за внесена такса
–  Регистър на потребителите

48)  Поне 80% от дължимите от потребителите 
такси са събрани от доставчика за последните 
12 месеца. 

–  Установяване на брой и размер на дължими такси
–  Таксова книга
–  Разходо-оправдателен документ за внесена такса
–  Регистър на потребителите

Б. Доставчикът на специализираната социална услуга Асистентска подкрепа (АП) е длъжен да 
осигури следните стандарти за квалификация и професионално развитие на служителите, които 
осъществяват дейността по предоставянето на услугата:

Стандарт 8: Структура и квалификация на служителите
Специализираната социална услуга АП осигурява възможно най-високо качество на човешките 

ресурси, необходими за ефективно предоставяне на услугата, съобразно нейната специфика. 
Критерий 8.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява достатъчно на брой и с необходимата 

професионална подготовка служители.

Индикатор Източник на информация

49)  За всички позиции има разработени и одобрени 
длъжностни характеристики. 

–  Актуални длъжностни характеристики, подпи-
сани от работодателя и служителите 

50)  Наетите на трудов договор служители познават 
длъжностните си характеристики.

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите 

–  Интервюта със служители

51)  В изискванията за заемане на длъжностите са 
заложени специални умения, като: 

–  способност за работа с пълнолетни лица с трайни 
увреждания или лица в надтрудоспособна възраст 
в невъзможност за самообслужване; 

–  умения за бърза, адекватна реакция и вземане на 
решение в ситуация на криза, емоционален кон-
фликт, осъществяване на кризисни интервенции, 
умения за адекватно поведение при работа с лица 
с агресивно/автоагресивно поведение и други; 

–  добри комуникативни умения и умения за работа 
в екип.

–  Длъжностни характеристики
–  Интервюта със служители

52)  Всички наети лица съответстват по квалифика-
ция на изискванията, заложени в длъжностните 
им характеристики. 

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Трудови досиета на всички служители
–  Индивидуална годишна оценка на изпълнението 

на длъжността за всеки служител
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Индикатор Източник на информация

53)  Интервюираните служители са запознати с 
нормативната уредба в сферата на социалните 
услуги, както и Етичния кодекс на служителите, 
осъществяващи дейности по предоставяне на 
социални услуги.

–  Интервюта със служителите

54)  Щатното разписание е запълнено поне на 75%. –  Длъжностно щатно разписание: 
○  основни специалисти: социален работник; 
○  основни специалисти, осъществяващи дейности 

по предоставяне на социални услуги (служи-
тели, пряко ангажирани с обслужването на 
потребителите): асистент

–  Поименно щатно разписание

55)  Доставчикът е осигурил следните категории 
служители в услугата:

а) специалисти – основни специалисти, необходими 
за функционирането на услугата; 
б) основни специалисти, осъществяващи дейности по 
предоставяне на социални услуги (служители, пряко 
ангажирани с обслужването на потребителите).

56)  Всички служители са годни и правоспособни 
за работа с потребителите в услугата.

–  Медицински документи за всеки служител – при 
постъпване на работа

–  Свидетелство за съдимост за всеки служи-
тел – при постъпване на работа

–  Съответен на длъжността документ за обра-
зователен ценз

57)  Установяване текучество на кадри за последните 
12 месеца – по позиции и брой.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
–  Преглед на счетоводни документи, ведомости 

за работни заплати на служителите

58)  Брой сключени договори/споразумения за на-
емане на допълнителни служители/специали-
сти – фактическо състояние по позиции и брой.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Счетоводна документация
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата

59)  Всички служители са с подписани трудови до-
говори/договори за извършване на определена 
работа/за предоставяне на определена услуга.

–  Трудови досиета

60)  Оценката на служителите се извършва веднъж 
годишно и отразява целите и мерките за про-
фесионалното им развитие в АП.

–  Формуляр за оценка
–  Процедура за оценка

61)  Резултатите от оценката на всеки служител се 
обсъждат лично.

–  Подписан от ръководителя и служителя Фор-
муляр за оценка

Критерий 8.2: Доставчикът на социалната услуга прилага процедура за подбор на служителите, 
която описва процесите и необходимите документи за подбор, наемане и сключване на договори със 
служителите (и доброволците). При приложимост, доставчикът привлича в дейността на услугата 
стажанти.

Индикатор Източник на информация

62)  Процедурата за подбор се спазва при назначаване 
на всеки служител.

–  Процедура за подбор на служителите 
–  Интервюта със служители
–  Преглед на трудови досиета – позиции, обяви за 

работа, протоколи от интервюта с кандидатства-
щи за работа, длъжностни характеристики и др.

63)  Обявите за свободни работни места съответ-
стват на длъжностната характеристика за всяка 
позиция.

64)  При приложимост, подборът на доброволци е в 
съответствие с писмена процедура.

–  При приложимост, процедура за набиране на 
доброволци

65)  При приложимост, функциите, задълженията 
и ограниченията са разписани за всяка добро-
волческа позиция.

–  При приложимост, договор с всеки доброволец

66)  При приложимост, сътрудничество с учебни 
заведения за провеждане на учебни стажове.

–  Сключени споразумения с учебни заведения
–  Графици за стажуване

Стандарт 9: Развитие на служителите
Специализираната социална услуга АП организира ефективна система за управление на служите-

лите, като прилага подходящи мерки за професионална подкрепа и личностно развитие при условия 
за учене през целия живот.
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Критерий 9.1: Доставчикът на социалната услуга осигурява условия за професионално развитие 
на служителите.

Индикатор Източник на информация

67)  Служителите имат достъп до програми за квали-
фикация и обучителни курсове, съответстващи 
на разписаните им задължения и отговорности 
в длъжностните им характеристики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение 
на служителите

68)  При необходимост доставчикът осъществява 
партньорства с различни обучителни органи-
зации или обучители.

–  Сключени договори за квалификационни курсове
–  Автобиографии на обучители

69)  Служителите в услугата участват в научно-
практически курсове, обмяна на опит и/или 
добри практики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение 
на служителите 

–  Индивидуална оценка на всеки служител

70)  Налична програма за въвеждащо и надграж-
дащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение 
на служителите за настоящата календарна година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за всеки 
служител

–  Индивидуални планове за професионално раз-
витие на всеки служител

Критерий 9.2: Доставчикът на социалната услуга осигурява въвеждащи и надграждащи/специали-
зирани обучения за служителите по Програма за въвеждащо и надграждащо обучение на служителите. 

Индикатор Източник на информация

71)  Всички новоназначени служители са преминали 
въвеждащо обучение от минимум 36 академич-
ни часа. 

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите 

–  Списък на участници и обучители от проведени 
въвеждащи обучения

72)  Служителите са преминали през последните 12 
месеца специализирано обучение от минимум 
24 академични часа (за основни специалисти, 
осъществяващи дейности по ръководство и пре-
доставяне на социални услуги, и служители, пряко 
ангажирани с обслужването на потребителите).

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (например сертификати)

–  Поименно щатно разписание

73)  Интервюираните служители познават своите Ин-
дивидуални планове за професионално развитие. 

–  Интервюта със служители
–  Индивидуални планове за професионално раз-

витие на всеки служител 

74)  Ръководителят на услугата е преминал през по-
следните 12 месеца поне едно обучение, свързано 
с управленските функции.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (напр. сертификати)

Критерий 9.3: Доставчикът на социалната услуга осигурява на служителите професионална под-
крепа чрез наставничество, групова и индивидуална супервизия. 

Индикатор Източник на информация

75)  Всеки новопостъпил служител без опит в сис-
темата на социалните услуги има назначен 
наставник, определен за период от 6 месеца от 
датата на назначаване.

–  Заповед за определяне на наставник
–  Досиета на служителите
–  Интервю с ръководителя на услугата
–  При приложимост, интервю с определения 

наставник 

76)  Служителите са преминали групова суперви-
зия – от външен за АП специалист – поне 2 пъти 
годишно (за последните 12 месеца). 

–  График на супервизиите – по видове
–  Протоколи/отчети от проведените супервизи-

онни сесии 
–  Автобиографии на специалистите по супервизия 

(независимо дали се предоставят пряко от лице, 
или от външна организация)

–  Договори с външни специалистите и/или дос-
тавчици на услуги по супервизия

77)  Служителите са преминали индивидуална су-
первизия – от външен за АП специалист – поне 
2 пъти годишно (за последните 12 месеца).

В. Доставчикът на специализираната социална услуга Асистентска подкрепа (АП) е длъжен да 
осигури следните стандарти за ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, 
които я ползват, в отговор на потребностите им:

Стандарт 10: Управление на случай
Специализираната социална услуга АП организира процеса по управление на случая на всеки 

потребител с оглед задоволяване в максимална степен на неговите потребности и постигане на ефек-
тивно социално включване.
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Критерий 10.1: Доставчикът на социалната услуга организира предоставянето на социалната услуга 
съобразно индивидуална оценка на потребностите (ИОП) на потребителите и индивидуален план за 
подкрепа (ИПП).

Индикатор Източник на информация

78)  За всеки потребител на социалната услуга има 
налични подписани ИОП – от членовете на 
мултидисциплинарния екип и потребителя/
неговия законен представител. 

–  Регистър на потребителите 
–  ИОП на потребителите
–  Документ, определящ членовете на мултидис-

циплинарния екип

79)  Доставчикът е утвърдил формат за оценка на 
индивидуалните потребности (ИОП) на потреби-
телите, покриваща всички важни области, имащи 
отношение към полагането на грижи за тях и 
организацията на ежедневието им, например:

–  здраве (физическо, психическо, емоции и пове-
дение);

–  автономност и потребност от подкрепа за само-
обслужване;

–  интереси и предпочитания за организация на 
ежедневието;

–  изградени социални отношения, които желае да 
продължи, и участие в дейности извън домаш-
ната среда; 

–  семейни и лични връзки и приятелства, начин и 
интензивност на контактите; 

–  други.

–  Съдържателен преглед на ИОП на потребителите

80)  Структурата и съдържанието на ИПП отгова-
рят на изискванията на нормативната уредба и 
съдържат конкретни, реалистични и измерими 
цели и резултати.

–  Съдържателен и сравнителен преглед на про-
изволно избрани ИПП на потребителите

–  Интервюта със служители

81)  ИОП и ИПП на потребителите са разработени 
и актуализирани в срок.

–  Първите ИОП и ИПП са разработени във 
възможно най-кратък срок, но не по-късно 
от 20 дни от началната дата на заявяване на 
желанието за ползване на услугата

–  ИОП и ИПП на потребителите са актуализи-
рани в сроковете, определени в чл. 33, ал. 3 
или чл. 34, ал. 1 от ППЗСУ

82)  За всички потребители са налични подписани 
ИПП – от членовете на мултидисциплинарния 
екип и потребителя/неговия законен предста-
вител.

–  ИПП на потребителите
–  Подписани ИПП от всички заинтересовани 

страни 
–  При наличие – протоколи от процеса на об-

съждане

83)  Дейностите във всички прегледани ИПП отра-
зяват установените в ИОП потребности.

–  Съдържателен преглед на произволно избрани 
ИОП с ИПП на потребителите

84)  Всички потребители са с налични Договори 
(с приложени съответни ИПП), подписани от 
доставчика на услугата и потребителя/неговия 
законен представител.

–  Преглед на Договорите на потребителите

85)  Структурата и съдържанието на Договорите 
отговарят на изискванията на нормативната 
уредба.

–  Съдържателен преглед на Договорите на по-
требителите

Критерий 10.2: Доставчикът на социалната услуга подготвя съвместно с всеки от потребителите 
прекратяване на ползването на услугата според условията на договора. 

Индикатор Източник на информация

86)  За всички случаи на прекратяване ползването 
на услугата съответните документи (актуали-
зирани ИОП, ИПП с препоръки или Доклад за 
оценка на постигнатите резултати с препоръки) 
са предоставени на насочващия орган. 

–  Изходяща поща
–  Доклади за оценка на постигнатите резултати 

с препоръки – на случаен принцип 

87)  Всяко прекратяване ползването на услугата от 
потребител на АП се документира. 

–  Документи, удостоверяващи прекратяване 
ползването на услугата 

–  Регистър на потребителите



СТР.  124  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 50

Стандарт 11: Самостоятелност и активност
Потребителите на специализираната социална услуга АП получават необходимата подкрепа за 

самообслужване при удовлетворяване на ежедневните им потребности, както и за развитие и/или 
поддържане на основни практически умения за самостоятелност съобразно възрастта, здравослов-
ното състояние и индивидуалните особености. Доставчикът насърчава активността и социалното 
включване на потребителите.

Критерий 11.1: Доставчикът на социалната услуга организира изпълнението на дейностите по 
предоставяне на услугата от асистентите с активното участие на потребителите (а не вместо тях), 
когато това не излага на риск здравето или безопасността им.

Индикатор Източник на информация

88)  При приложимост, в разказ за ежедневието 
потребителят посочва пример за прояви на 
самостоятелност/активност в домашна среда 
и/или в общността.

–  Интервюта с потребители
–  ИПП на потребителите

89)  Служителите могат да посочат пример, с който 
да представят насърчаване на потребителите 
в развитието на умения за самостоятелност/
активност в домашна среда и/или в общността.

–  Интервюта със служители 
–  ИПП на потребителите

Критерий 11.2: Доставчикът на социалната услуга подкрепя потребителите да поддържат социални 
и общностни връзки. Доставчикът насърчава потребителите да развиват хобита и интереси и да бъдат 
включвани в различни дейности, инициативи и събития в общността.

Индикатор Източник на информация

90)  В ИПП на потребителя са включени договорени 
с него цели и дейности за социално включване.

–  ИПП на потребителите
–  При приложимост, материали от участия

91)  При приложимост, интервюираните потреби-
тели посочват пример за получена подкрепа 
за осъществяване/поддържане на социални и 
общностни връзки.

–  Интервюта с потребители

Стандарт 12: Здраве и хранене
Специализираната социална услуга АП съдейства на потребителите за достъп до здравни грижи 

и услуги, и при необходимост – подкрепа при хранене. 
Критерий 12.1: Доставчикът на социалната услуга инструктира и организира съдействието на 

асистентите за прием на лекарствени продукти от нуждаещите се потребители (само при наличие на 
рецепта от лекар), които се закупуват с лични средства на потребителите. 

Индикатор Източник на информация

92)  Доставчикът има актуална информация за лич-
ните лекари на потребителите.

–  ИОП

93)  При приложимост, асистентите оказват съдей-
ствие за периодичното изписване на лекарствени 
продукти от личните/лекуващите лекари на 
потребителя. 

–  Досиета на потребителите

94)  При приложимост, интервюираните потребители 
потвърждават, че са получили подкрепа при 
прием на лекарствени продукти.

–  Интервюта с потребители
–  Дневник на дейностите/потребителя
–  ИПП на потребителите

95)  Всеки прием на лекарствени продукти с помощта 
на асистент се документира.

–  Документ(и), удостоверяващ(и) изписани ле-
карствени продукти

–  Дневник на дейностите/потребителя

Критерий 12.2: Доставчикът на социалната услуга активно проследява здравословното състояние 
на потребителите и своевременно им съдейства за достъп до необходимата специализирана медицин-
ска подкрепа и при провеждане на лечение.

Индикатор Източник на информация

96)  Всички потребители получават своевременна 
здравна помощ.  

–  Досиета на потребителите
–  Документ(и), удостоверяващ(и) извършени ме-

дицински прегледи и лечение
–  При приложимост, интервюта с потребители

97)  Интервюираните потребители потвърждават, 
че им е оказано съдействие за достъп до спе-
циализирана медицинска помощ.
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Критерий 12.3: Доставчикът на социалната услуга инструктира и организира съдействието на 
асистентите за оказване на съдействие на нуждаещите се потребители при хранене.

Индикатор Източник на информация
98)  При приготвяне на храна от асистентите се 

спазват хигиенните норми.
–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта с потребители

99)  Разработен и утвърден протокол/процедура 
за действие на служителите при съмнение за 
дехидратация или намаляване/отказ от храна 
на потребител.

–  Утвърден протокол/процедура
–  Интервюта със служители

Стандарт 13: Дейности за подкрепа
Специализираната социална услуга АП организира дейности в ежедневието на потребителите 

според здравословното им състояние, индивидуалните им потребности и заявени интереси. 
Критерий 13.1: Доставчикът на социалната услуга инструктира и организира съдействието на 

асистентите за изпълнение на дейности в подкрепа на потребителите съобразно индивидуалните им 
потребности, желания и възможности. 

Индикатор Източник на информация

100)  Асистентите общуват с потребителите по подходящ 
за възрастта им начин, спазвайки етичните норми.

–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
–  Дневник на дейностите/потребителите

101)  Асистентите оказват необходимата подкрепа на по-
требителите в домакински дейности – в обитаваното 
помещение.

102)  Асистентите помагат на нуждаещите се потребители 
при пазаруване с лични средства на потребителите.

103)  Асистентите помагат на нуждаещите се потребители 
при приготвяне на храна.

104)  Асистентите помагат на нуждаещите се потребители 
при хранене.

105)  Асистентите помагат на нуждаещите се потребители 
при придвижване.

106)  Асистентите помагат на нуждаещите се потребители 
при промяна и поддържане на позицията на тялото.

107)  Асистентите придружават заинтересованите потреби-
тели при взаимодействие с институции.

108)  Асистентите помагат на заинтересованите потребители 
за участие в дейности в общността.

109)  Асистентите насърчават и помагат на потребителите 
за разходки и/или престой на открито.

Стандарт 14: Взаимоотношения потребители – служители
Специализираната социална услуга АП осигурява отношения, основани на взаимно уважение и 

разбиране между потребителите и служителите. Служителите зачитат достойнството и неприкосно-
веността на личния живот на потребителите и уважават личността им, като прилагат стратегии за 
взаимодействие при отчитане на поведенческите особености.

Критерий 14.1: Доставчикът на социалната услуга гарантира, че усилията за подкрепа и комуника-
ция и/или индивидуалният подход към всеки потребител са резултат от процеса на оказвана грижа, 
наблюдения и обсъждане на случая в екип.

Индикатор Източник на информация
110)  Интервюираните потребители потвърждават, 

че асистентите комуникират с тях по уважи-
телен начин.

–  Интервюта с потребители

111)  Интервюираните служители дават примери 
за практическо прилагане на принципите на 
Етичния кодекс на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги.

–  Интервюта със служители

112)  Интервюираните служители споделят приме-
ри от обсъждане на подходите и действия за 
справяне с конфликтни ситуации.

–  Протоколи/докладни и съответни решения за 
обсъждане на работата при възникнал конфликт

–  Интервюта със служители
–  Интервюта с потребители 

113)  Екипни и/или индивидуални супервизии при 
случаи на значими конфликти.

–  Протоколи/доклади от проведени супервизии
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Критерий 14.2: Доставчикът на социалната услуга прилага ефективна комуникация, разбира ко-
муникативните ограничения и поведението на потребителите и реагира подходящо в съответните 
ситуации.

Индикатор Източник на информация

114)  Служителите са обучени и имат умения да 
общуват съобразно специфичните изменения, 
настъпващи в комуникацията с напредването 
на възрастта.

–  Материали от преминато обучение
–  Документ, удостоверяващ провеждани екипни 

срещи 
–  Наблюдение

115)  При приложимост, служителите са обучени 
да прилагат алтернативна и допълваща ко-
муникация с потребителите с ограничения в 
комуникацията.

–  Материали от преминато обучение

116)  При приложимост, служители прилагат алтерна-
тивна и допълваща комуникация с потребители 
с ограничения в комуникацията.

–  Материали за подпомогната комуникация 
–  Интервюта със служители

Критерий 14.3: Доставчикът на социалната услуга създава условия за изслушване мнението на 
потребителите в процеса на предоставяне на услугата, като гарантира, че изразените мнения на по-
требителите няма да доведат до негативни последствия за тях. Доставчикът подкрепя участието на 
потребителите във вземането на решения по важни за тях въпроси.

Индикатор Източник на информация

117)  Мнението на потребителите се изслушва и 
зачита. 

–  ИОП на потребителите
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Използвани материали/подходи

118)  На потребителите със затруднена комуникация 
са осигурени възможности да изразяват мне-
нието си и да се запознаят с взетите решения.

Стандарт 15: Права на потребителите
Специализираната социална услуга АП създава условия за спазване на правата на потребителите, 

включително правото на закрила на личността. Доставчикът осигурява защита на потребителите от 
всякакви форми на насилие, злоупотреба и небрежност от страна на служители на услугата. Достав-
чикът информира и подкрепя потребителите да изразяват мнение по въпроси, които ги касаят или 
тревожат, и да получават своевременен отговор на тях.

Критерий 15.1: Доставчикът на социалната услуга познава и спазва правата на потребителите

Индикатор Източник на информация

119)  Всички служители познават Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания.

–  Програма за въвеждащо и надграждащи обучения
–  Интервюта със служители

120)  Доставчикът е в състояние да представи 
доказателства за зачитане на правото на 
мнение, избор, зачитане на личността на 
потребителите при предоставяне на услугата.

–  Информационни материали
–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Интервю с ръководителя

Критерий 15.2: Доставчикът на социалната услуга гарантира в максимална степен зачитане лич-
ното достойнство на потребителите и защита от злоупотреба и насилие.

Индикатор Източник на информация

121)  Всички подадени в последните 12 месеца 
жалби са нанесени в Регистър за жалбите.

–  Процедура за подаване на жалби
–  Регистър за жалбите

122)  Всички подадени в последните 12 месеца жалби 
са разгледани и са предложени решения от 
Комисията по жалбите.

–  Заповед на доставчика за създаване на Комисия 
–  Досие за всяка жалба (описание на жалбата, 

протоколи и решения от заседания на Комисията)
–  Доклад на Комисията до доставчика
–  Отговор до жалбоподателя

123)  Интервюираните служители познават Про-
цедурата за сигнали и докладване на случаи 
на насилие.

–  Процедура за сигнали и докладване на случаи 
на насилие

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Интервюта със служители 

124)  Интервюираните потребители са запознати 
с правото си на защита от всякакви форми 
на насилие и злоупотреба.

–  При приложимост, интервюта с потребители
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Индикатор Източник на информация

125)  Служителите преминават веднъж годишно 
обучение за закрила от насилие.

–  Удостоверение от обучение
–  Интервюта със служители
–  Информация, подписана от ръководителя на 

услугата
Критерий 15.3: Доставчикът на социалната услуга търси активно мнението на потребителите при 

оценка на изпълнението на Програмата за развитие на качеството. 

Индикатор Източник на информация

126)  Разработени са подходи за търсене на мнението 
на потребителите.

–  Програмата за развитие на качеството
–  Интервюта с потребители
–  Форми/подходи за набиране на обратна връзка, 

включително и анонимни такива 

127)  Поне едно проучване на удовлетвореността на 
потребителите в рамките на всеки 12 месеца.

–  Интервюта с потребители 
–  Налична обобщена информация от проучването 
–  Форми/подходи за набиране на обратна връзка, 

включително и анонимни такива

128)  Програмата за развитие на качеството и Годиш-
ният отчет към АКСУ отразяват постигнатите 
резултати от проучването на удовлетвореността.

–  Съдържателен преглед на Програмата за раз-
витие на качеството 

–  Съдържателен преглед на обобщената инфор-
мация от проучването

–  Годишен отчет с обобщена информация (към 
31 март за АКСУ)

Специализираната социална услуга АП може да се предоставя самостоятелно или комплексно1 
със следните социални услуги:

–  информиране и консултиране – като специализирана социална услуга;
–  застъпничество и посредничество;
–  терапия и рехабилитация;
–  обучение за придобиване на умения – като специализирана социална услуга;
–  дневна грижа (асистентска подкрепа не се предоставя за времето, през което се ползва замест-

ваща или целодневна грижа).
Доставчикът на социалната услуга АП може да привлича/включва в дейността на услугата добро-

волци съгласно разработена от доставчика програма. Включването на стажанти е след сключване на 
споразумения между доставчика и съответните висши учебни заведения.

1 При комплексно предоставяне на социални услуги доставчикът по своя преценка може да разработва 
общи или отделни програми, правила, регистри и други документи за различните видове социални услуги. 
При прилагане на подхода за общи документи за всички предоставяни комплексно услуги следва да има 
ясна и добре структурирана информация за всички видове социални услуги, които доставчикът предоставя, 
както и за всички видове социални услуги, които всяко от лицата ползва комплексно от един доставчик.

Приложение № 25 
към § 2, ал. 1  

от преходните и 
заключителните разпоредби

Стандарти и критерии за качество на предоставяните социални услуги във:
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства

Дом за пълнолетни лица с интелектуални затруднения
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

Дом за пълнолетни лица с деменция
Дом за пълнолетни лица със сетивни увреждания 

А. Доставчикът на услуги в Дом за пълнолетни лица с увреждания (ДПЛУ) е длъжен да осигури 
следните стандарти за организация и управление:

Стандарт 1: Управление
В ДПЛУ се прилага система за управление, която гарантира, че индивидуалните потребности на 

потребителите и постигнатите резултати за тях се реализират по възможно най-ефективен начин.
Критерий 1.1: Доставчикът прилага система за управление на служителите и ресурсите.

Индикатор Източник на информация

1)  Разписана система за управление на качеството, 
в т.ч. на служителите и ресурсите.

–  Доставчикът представя доказателства за наличие 
на система за управление

–  Писмени политики и процедури, правила, пра-
вилници

–  Информация, подписана от ръководителя на дома
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Индикатор Източник на информация

2)  Интервюираните служители дават пример от 
своята практика по прилагане на система за 
управление.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Интервюта със служителите 
–  Информация, подписана от ръководителя на дома

Критерий 1.2: Доставчикът управлява ДПЛУ по ясно определена структура, като управляващото 
лице е назначено за осъществяване на ръководство и е работодател на служителите, предоставящи 
услуги в дома.

Индикатор Източник на информация

3)  Дейността на дома се управлява от назначен 
от доставчика ръководител. 

–  Договор за назначаване (възлагане) на лицето, 
управляващо дома 

–  При приложимост, валидно пълномощно на ръ-
ководителя на дома

4)  Определени са отговорностите, нивата на 
вземане на решения (подчиненост) и задъл-
женията на служителите.

–  Длъжностни характеристики на служителите 
(органиграма)

Стандарт 2: Организация на дейностите 
Доставчикът организира работата в дома, дейностите с потребителите, както и работата на слу-

жителите според предварително изготвени правила за организация. 
Критерий 2.1: Доставчикът е организирал дейностите с всеки потребител по начин, който е съобразен 

с неговите потребности и желания и който отчита правата и интересите на останалите потребители. 

Индикатор Източник на информация

5)  Правилникът за вътрешния ред гарантира учас-
тието на потребителите във вземане на решения 
по отношение на правилата на живот в дома, в 
т.ч. организация на жилищното пространство; 
поддържане на хигиената; приготвяне на храна; 
посещение на външни лица; временно отсъствие 
от дома и др.

–  Протоколи от срещи 
–  Документ, удостоверяващ, че потребителят е 

запознат с Правилника за вътрешния ред
–  Наблюдение 
–  Интервюта с потребители

6)  В дома има разписан дневен режим, който е съоб- 
разен с индивидуалните потребности и желания 
на потребителите.

–  Интервюта с потребители
–  Наблюдение

7)  В дома е гарантирано участието на потребителите 
чрез Съвет на потребителите.

–  Съответни документи/записи, свързани с ра-
ботата на Съвета

–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

Критерий 2.2: Доставчикът осигурява на потребителите среда на живот, в която се зачита правото 
им на лично пространство и уединение в условията на сигурност и зачитане на достойнството им. 
При възможност, потребителите полагат грижи за поддържане на помещенията за живеене.

Индикатор Източник на информация

8)  Всички потребители разполагат с лични вещи, облекло и обувки, 
които съхраняват в определен за тях гардероб/шкаф, до който 
имат непрекъснат достъп.

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители 

9)  За всеки потребител са осигурени условия за уединение (за къпа-
не, обличане, личен тоалет, конфиденциален разговор и др.) при 
гарантиране на защита от посегателство над потребителите.

10)  При приложимост, интервюираните потребители споделят за 
тяхното доброволно участие в поддържане на хигиената (и други 
дейности за поддържане на средата). 

–  Наблюдение
–  Интервюта с потребители 
–  Интервюта със служители

Критерий 2.3: Доставчикът осигурява единен подход в работата с потребителите в дома.

Индикатор Източник на информация

11)  Всички служители имат споделено разбиране за индивидуалните 
нужди на всеки потребител, поставената цел в индивидуалния 
план и методите за постигането им.

–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители
–  Програма за дейността на дома12)  При приложимост, в дома има форми на съвместно обсъждане 

между служители и потребители (например общи събрания, 
специално време за среща на потребител с представител на 
ръководството и др.). 
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Индикатор Източник на информация

13)  В дома се провеждат ежемесечни екипни срещи за обсъждане 
на работата с потребителите, организация и планиране на 
дейностите в оперативен порядък.

–  Документ, удостоверяващ про-
веждани екипни срещи

–  Интервюта със служители
Критерий 2.4: Доставчикът организира 24-часова грижа и подкрепа на потребителите.

Индикатор Източник на информация

14)  Във всеки момент на денонощието са осигурени 
достатъчно на брой и по състав служители.

–  Одобрен месечен график 
–  Наблюдение
–  Рапортна книга
–  Интервюта със служители

15)  Предаването и приемането на смените се ор-
ганизира чрез обмяна на информация между 
съответните служители.

Критерий 2.5: Доставчикът осигурява възможност при необходимост за съхранение на материални 
ценности и парични средства на всеки потребител. 

Индикатор Източник на информация

16)  Разработена е процедура за съхранение и защита 
на материалните ценности и парични средства 
на потребителите.

–  Процедура за съхранение и защита на матери-
алните ценности и парични средства

17)  При приложимост, интервюираните потребители 
потвърждават, че имат достъп до оставените 
от тях на съхранение материални ценности и 
парични средства.

–  Интервюта с потребители

18)  При достъп до и използване на собствени сред-
ства от потребител се съставя протокол.

–  Досие на потребителите
–  Протоколи за изписване/получаване на средства, 

подписани от потребителя и служител
–  Книга, където се описват материалните ценности 

и парични средства на потребител, оставени 
на съхранение

–  При приложимост, интервюта с потребители

19)  При необходимост, доставчикът улеснява достъ-
па на потребителите до информация, съвети и 
подкрепа за управление на техните финансови 
средства.

Стандарт 3: Среда за предоставяне на услуги в ДПЛУ
Услугите в ДПЛУ се предоставят в среда с подходящи условия за живот и възможност за ефек-

тивна подкрепа на потребителите.
Критерий 3.1: Доставчикът предоставя помещения за живот (спални, дневни или други общи по-

мещения за социални контакти, работа с потребителите, за хранене) – достатъчно на брой, достъпни, 
обзаведени и оборудвани в съответствие с функционалното им предназначение и потребностите на 
потребителите.

Индикатор Източник на информация

20)  Поне едно кухненско помещение за приготвяне/
разпределяне на храна с пространство за съхранение 
на хранителни продукти, оборудвано с необходимите 
уреди.

–  Наблюдение и описание на помещенията
–  Интервюта с потребители 
–  Регистър на потребителите

21)  Поне едно помещение за хранене (трапезария) с под-
ходящо обзавеждане (маси, столове и др.), в което 
могат да се съберат поне половината потребители.

22)  Поне едно помещение за дневни занимания, в което 
могат да се съберат поне половината потребители.

23)  Поне едно помещение за индивидуална работа с 
потребителите/място за срещи с близки. 

24)  Оборудвано място или помещение за пране и сушене 
на дрехи и постелен инвентар.

25)  Поне едно помещение за служителите.

26)  Наличие на помещения за склад (храна, инвентар 
и др.).

–  Наблюдение и описание на помещенията

27)  За домовете с над 20 потребители – наличие на 
здравен кабинет.

–  Наблюдение и описание на помещенията

28)  При приложимост, здравният кабинет е оборудван 
съгласно нормативните изисквания.

–  Наблюдение и описание на помещенията
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Индикатор Източник на информация

29)  Условия за съхранение на лична документация на 
потребителите и архив (например метален шкаф, 
който се заключва) в офиса на служителите.

–  Правила за достъп до помещенията и до-
кументацията 

–  Наблюдение и описание

30)  Налично е необходимо оборудване при съблюдаване 
на професионалните норми и изисквания – телефонен 
пост, интернет връзка, видеонаблюдение (в общи по-
мещения, коридори, входове), сигнална инсталация, 
ако е приложимо.

Критерий 3.2: Санитарно-хигиенните помещения (бани, тоалетни) в ДПЛУ са достатъчно на брой, 
като тоалетните и баните позволяват диференциране на ползването им по пол.

Индикатор Източник на информация

31)  При приложимост, поне едно санитарно помещение е приспосо-
бено за ползване от потребители с инвалидна количка или със 
специални потребности.

–  Наблюдение и описание

32)  Служителите ползват баня и тоалетна, различни от тези на на-
станените потребители. 

33)  Всички санитарни съоръжения (в т.ч. кранове и душове за студена 
и топла вода и др.) са работещи.

34)  Интервюираните потребители и служители потвърждават, че 
нуждаещите се от подкрепа потребители получават такава при 
поддържане на личната хигиена.

–  Интервюта с потребители
–  Интервюта със служители

Критерий 3.3: Доставчикът осигурява спазване на санитарно-хигиенните изисквания по отношение 
на отопление, осветление и вентилация. 

Индикатор Източник на информация

35)  Всички жилищни помещения се отопляват, като през 
зимния период се поддържа постоянна температура 
в съответствие с хигиенните изисквания, в спални-
те – минимум 18 – 22°С, в дневната – минимум 20°С, 
когато се използват от потребителите.

–  Наблюдение и описание на помещенията 
(термометър в дома)

–  Интервюта със служители 
–  Интервюта с потребители 

36)  Помещенията са проветрени и нямат специфичен 
мирис. 

–  Наблюдение и описание на помещенията

37)  Няма наличие на влага и мухъл в помещенията.

38)  Общите помещения и помещенията за живеене имат 
естествен източник на светлина.

Стандарт 4: Безопасност и сигурност
В ДПЛУ се осигурява сигурна и безопасна среда за потребителите и служителите според дейст-

ващите нормативни изисквания, като доставчикът регулярно съгласува действията си с препоръките 
на компетентните органи.

Критерий 4.1: Доставчикът осигурява аварийна и пожарна безопасност за потребителите и слу-
жителите. 

Индикатор Източник на информация

39)  Разработен План за защита при бедствия и 
аварии.

–  План за защита при бедствия и аварии

40)  Интервюираните служители са запознати със 
своите задължения по Плана за защита при 
бедствия и аварии. 

–  Интервюта със служители 
–  План за защита при бедствия и аварии 
–  Протоколи от проведени учебни евакуационни 

мероприятия
–  Предписания на Служба „Пожарна безопасност 

и защита на населението“
–  Пожарно досие/процедура за реакция при пожар 

41)  Установяване наличие на авариен изход и 
работещо евакуационно осветление.

–  Протоколи/предписания от Служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“

–  Наблюдение

42)  Евакуационен план – поставен на видно място 
и в едър план.

–  Наблюдение
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Критерий 4.2: Доставчикът прилага процедура за съхранение и използване на потенциално вредни 
вещества. 

Индикатор Източник на информация

43)  Налична писмена процедура за съхранение и използване 
на потенциално вредни вещества. 

–  Процедура за съхранение и използване 
на потенциално вредни вещества 

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители44)  Има писмени указания за начина и дозировката на 

използване на препаратите за дезинфекция на ръцете 
на служителите, потребителите и на повърхностите.

45)  Перилните, миещите средства и други потенциално 
вредни вещества са ясно обозначени и се съхраняват 
разделно от храните, в специални за това места, които 
са недостъпни за потребителите.

Критерий 4.3: Доставчикът прилага Програма за превенция и план за действие при възникване 
на епидемична ситуация. Доставчикът осигурява лични предпазни средства за служителите и потре-
бителите в дома.

Индикатор Източник на информация

46)  Разработена Програма за превенция и план 
за действие при възникване на епидемична 
ситуация.

–  Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация

47)  Всички служители са запознати с разписаната 
Програма за превенция и план за действие при 
възникване на епидемична ситуация.

–  Документ, удостоверяващ, че на служителите 
е предоставена програмата

–  Документ, удостоверяващ, че се провежда пе-
риодичен инструктаж

–  Интервюта със служители

48)  Всички потребители и служители имат лични 
предпазни средства – маски, ръкавици и др., 
включително еднократни престилки, облекло 
и обувки за служителите, които се използват 
само в дома.

–  Наблюдение на помещенията
–  Интервюта със служители

Критерий 4.4: Доставчикът гарантира адекватни и бързи действия за закрилата на потребителите 
при настъпване на инцидент, застрашаващ живота и здравето на потребител, както и при отсъствие 
на потребител без основателна причина или предупреждение.

Индикатор Източник на информация

49)  Разработена Процедура за действие при инци-
дент, включително при смърт на потребител 
и при случай на отсъствие на потребител без 
основателна причина или предупреждение.

–  Процедура за действие при инцидент, включи-
телно при смърт на потребител и при случай 
на отсъствие на потребител без основателна 
причина или предупреждение

50)  Всички служители и потребители са запознати 
със своите задължения съгласно Процедурата.

–  Интервюта със служители
–  Интервюта с потребители
–  Протокол/и за предприети действия и резул-

татите от тях

51)  Проведен инструктаж/обучение на служителите 
за оказване на първа помощ поне веднъж през 
последните 12 месеца. 

–  Информация, подписана от ръководителя на 
дома 

–  Протокол от проведен инструктаж/обучение

Стандарт 5: Поверителност и сигурност на информацията
В ДПЛУ се гарантира защита на поверителността, сигурността на личните данни и информацията 

за потребителите.
Критерий 5.1: Доставчикът разработва и прилага политика/процедура за сигурността и повери-

телността на личните данни за потребителите.

Индикатор Източник на информация

52)  Всички служители са запознати с политиката/
процедурата за защита на личните данни и са 
наясно с отговорностите си за поддържане на 
поверителността на информацията за потре-
бителите.

–  Писмена политика/процедура относно защи-
тата на личните данни и информацията за 
потребителите

–  Интервюта със служители 
–  Информация, подписана от ръководителя на 

дома
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Индикатор Източник на информация

53)  Желаещите да ползват социалната услуга (закон-
ните представители) са подписали Декларация 
за съгласие за предоставяне и обработване на 
лични данни за целите на изготвянето на ИОП 
и ИПП.

–  Подписани Декларации 

Критерий 5.2: Доставчикът архивира досиетата на потребителите и ги съхранява съгласно изис-
кванията на Вътрешни правила за архивиране на информацията. 

Индикатор Източник на информация

54)  Всички документи се архивират по Правила 
за архивиране на информацията.

–  Правила за архивиране
–  Заповед, определяща състава на Комисия от 

служители на дома за архивиране съобразно 
вътрешните правила.

55)  Процедурата за защита на личните данни на 
потребителите съдържа условията, времето 
и реда за унищожаване на личните данни.

–  Процедура за защита на личните данни на по-
требителите

Стандарт 6: Работа с общността
ДПЛУ допринася за социалното включване на потребителите чрез активна работа с общността и 

системна комуникация с партньори, други доставчици, държавни и общински служби, бизнес, медии 
и др. 

Критерий 6.1: Доставчикът на услуги в ДПЛУ взаимодейства с други доставчици на социални, 
образователни, здравни, културни и други услуги и осигурява участие на потребителите в спортни 
дейности според интересите и възможностите им.

Индикатор Източник на информация

56)  При приложимост, дейностите с всички потре-
бители се реализират координирано с други 
доставчици на социални услуги, организации 
и институции, включително за осигуряване на 
спортни дейности.

–  Протоколи от проведени срещи за координация 
на ИПП и дейностите

–  Преглед на Вътрешните правила за работа и 
организация на дейността

–  Досиета на потребителите
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта със служители

57)  При приложимост, доставчикът съдейства и 
посредничи на всички потребители за достъп 
до други форми на подкрепа съобразно инди-
видуалните им потребности и желания.

58)  При приложимост, доставчикът съдейства на 
всички потребители за осигуряване на улеснен 
достъп до услуги за застъпничество и правна 
защита.

Критерий 6.2: Доставчикът има разработена и налична актуална информация за целите на вът-
решна комуникация.

Индикатор Източник на информация

59)  Информационните материали за потребителите 
съдържат подробна информация за дома и са 
в подходящ за четене и разбиране от потре-
бителите формат. 

–  Информационни материали, налични в дома
–  При необходимост, материали, подходящи за лица 

с ограничения в зрението, слуха или говора, и 
за лица с интелектуални затруднения

60)  При приложимост, актуална информация за 
дома се предоставя поне веднъж годишно на 
насочващите органи.

–  Изходяща поща
–  Информационни материали, налични в дома
–  Информация, подписана от ръководителя на дома

Стандарт 7: Финансов ресурс
Добро финансово управление на ДПЛУ. 
Критерий 7.1: Доставчикът планира и разходва финансовите средства на дома законосъобразно, 

ефективно, отчетно и отговорно. 

Индикатор Източник на информация

61)  Годишният размер на средствата за финансиране 
на услугата е приет от общинския съвет като 
част от бюджета на общината за всички соци-
ални услуги, делегирани от държавата дейности.

–  Решение на общинския съвет 
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Индикатор Източник на информация

62)  Годишен план и отчет към определен период 
на средствата за финансиране на услугата по 
параграфи съгласно Единната бюджетна класи-
фикация за съответната година.

–  Бюджетна бланка за разпределяне на разходите
–  Отчет на направените разходи
–  Информация, подписана от ръководителя на 

дома

63)  Размерът на работните заплати на служителите 
съответства на Наредба за стандартите за запла-
щане на труда на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги, 
които се финансират от държавния бюджет.

–  Поименно щатно разписание
–  Ведомости за работни заплати

Критерий 7.2: При приложимост, дължимите от потребителите такси се събират редовно в опре-
деления за потребителя размер и са отразени в счетоводната документация на дома.

Индикатор Източник на информация

64)  Размерът на събраните такси не надхвърля 
размера на дължимите такси. 

–  Таксова книга
–  Разходо-оправдателен документ за внесена такса
–  Регистър на потребителите

65)  Поне 80% от дължимите от потребителите 
такси са събрани от доставчика през послед-
ните 12 месеца. 

–  Установяване на брой и размер на дължими такси
–  Таксова книга
–  Разходо-оправдателен документ за внесена такса
–  Регистър на потребителите

Б. Доставчикът на услуги в ДПЛУ е длъжен да осигури следните стандарти за квалификация и 
професионално развитие на служителите:

Стандарт 8: Структура и квалификация на служителите
В ДПЛУ се осигурява възможно най-високо качество на човешките ресурси, необходими за ефек-

тивно изпълнение на дейностите, съобразно профила/спецификата на потребителите. 
Критерий 8.1: Доставчикът осигурява достатъчно на брой и с необходимата професионална под-

готовка служители.

Индикатор Източник на информация

66)  За всички позиции има разработени и одобрени 
длъжностни характеристики. 

–  Актуални длъжностни характеристики, подпи-
сани от работодателя и служителите

67)  Наетите на трудов договор служители познават 
длъжностните си характеристики.

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите 

–  Интервюта със служители

68)  В изискванията за заемане на длъжностите за 
служители са заложени специални умения, като: 

–  умения за водене на случай (за определените 
водещи случая служители); 

–  способност за работа с пълнолетни лица и семей-
ства, лица от уязвими групи и други; 

–  умения за бърза, адекватна реакция и вземане на 
решение в ситуация на криза, емоционален кон-
фликт, осъществяване на кризисни интервенции, 
умения за адекватно поведение при работа с лица 
с агресивно/автоагресивно поведение и други; 

–  добри комуникативни умения и умения за работа 
в екип.

–  Автобиографии на служителите
–  Дипломи на служителите
–  Сертификати
–  Длъжностни характеристики

69)  Всички наети лица съответстват по квалифика-
ция на изискванията, заложени в длъжностните 
им характеристики. 

–  Длъжностни характеристики, подписани от 
работодателя и служителите

–  Трудови досиета на всички служители
–  Индивидуална годишна оценка на изпълнението 

на длъжността за всеки служител

70)  Интервюираните служители са запознати с 
нормативната уредба в сферата на социалните 
услуги, както и Етичния кодекс на служителите, 
осъществяващи дейности по предоставяне на 
социални услуги.

–  Интервюта със служителите
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Индикатор Източник на информация

71)  Щатното разписание е запълнено поне на 75%. –  Длъжностно щатно разписание: (специалисти 
и служители съобразно специфичните потреб-
ности на потребителите): 

○  основни специалисти: социален работник; ре-
хабилитатор (извън медицинската рехабилита-
ция) /кинезитерапевт/трудотерапевт/психолог/ 
медицинска сестра/фелдшер; 

○  служители, пряко ангажирани с обслужването 
на потребителите: санитар и други, съобразно 
специфичните потребности на потребителите;

○  при необходимост, подпомагащи служители: 
готвач/помощник-готвач, работник кухня/хи-
гиенист/домакин/огняр/шофьор/общ работник 

–  Поименно щатно разписание

72)  Доставчикът е осигурил следните категории 
служители в дома:

а) специалисти – основни специалисти, необходими 
за функционирането на дома, и препоръчителни 
специалисти; 
б) служители, пряко ангажирани с обслужването 
на потребителите, и служители, подпомагащи 
функционирането на дома.

73)  Минималният брой по основните категории 
служители е съобразен с броя на потребителите 
в ДПЛУ.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Поименно щатно разписание
–  Коефициент за определяне числеността на слу-

жителите според профила на ДПЛУ:
○  сетивни увреждания: 0,5
○  физически увреждания: 0,54
○  интелектуални затруднения: 0,56
○  психични разстройства: 0,6
○  деменция: 0,6
–  Съотношение специалис ти/общи длъж-

ности – 40/60

74)  Всеки служител е с редовна лична здравна 
книжка.

–  Лични здравни книжки – заверени за всяка 
календарна година

75)  Всички служители са годни и правоспособни 
за работа с потребителите в дома.

–  Медицински документи за всеки служител – при 
постъпване на работа

–  Свидетелство за съдимост за всеки служи-
тел – при постъпване на работа

–  Съответен на длъжността документ за обра-
зователен ценз

76)  Установяване текучество на кадри за последните 
12 месеца – по позиции и брой.

–  Длъжностно щатно разписание
–  Информация, подписана от ръководителя
–  Преглед на счетоводни документи, ведомости 

за работни заплати на служителите

77)  Брой сключени договори/споразумения за на-
емане на допълнителни служители/специали-
сти – фактическо състояние по позиции и брой.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Счетоводна документация
–  Информация, подписана от ръководителя на 

дома

78)  Всички служители са с подписани трудови до-
говори/договори за извършване на определена 
работа/за предоставяне на определена услуга.

–  Трудови досиета

79)  Оценката на служителите се извършва веднъж 
годишно и отразява целите и мерките за про-
фесионалното им развитие в работата.

–  Формуляр за оценка
–  Процедура за оценка

80)  Резултатите от оценката на всеки служител се 
обсъждат лично.

–  Подписан от ръководителя и служителя Фор-
муляр за оценка

Критерий 8.2: Доставчикът прилага процедура за подбор на служителите, която описва процесите 
и необходимите документи за подбор, наемане и сключване на договори със служителите, както и 
със стажантите и доброволците.

Индикатор Източник на информация

81)  Процедурата за подбор се спазва при назначаване 
на всеки служител.

–  Процедура за подбор на служителите 
–  Интервюта със служители
–  Преглед на трудови досиета – позиции, обяви за 

работа, протоколи от интервюта с кандидатства-
щи за работа, длъжностни характеристики и др.

82)  Обявите за свободни работни места съответ-
стват на длъжностната характеристика за всяка 
позиция.
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Индикатор Източник на информация

83)  При приложимост, подборът на доброволци е в 
съответствие с писмена процедура.

–  При приложимост, процедура за набиране на 
доброволци

84)  При приложимост, функциите, задълженията 
и ограниченията са разписани за всяка добро-
волческа позиция.

–  При приложимост, договор с всеки доброволец

85)  При приложимост, осъществено е сътрудни-
чество с учебни заведения за провеждане на 
учебни стажове. 

–  Сключени споразумения с учебни заведения
–  Графици за стажуване

Стандарт 9: Развитие на служителите
В ДПЛУ се организира ефективна система за управление на служителите, като се прилагат под-

ходящи мерки за професионална подкрепа и личностно развитие на служителите при условия за 
учене през целия живот.

Критерий 9.1: Доставчикът осигурява условия за професионално развитие на служителите.

Индикатор Източник на информация

86)  Служителите имат достъп до програми за квали-
фикация и обучителни курсове, съответстващи 
на разписаните им задължения и отговорности 
в длъжностните им характеристики.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение 
на служителите 

87)  Доставчикът осъществява партньорства с раз-
лични обучителни организации или обучители.

–  При приложимост, сключени договори за ква-
лификационни курсове

–  Автобиографии на обучители

88)  Служителите участват в научно-практически 
курсове, обмяна на опит и/или добри практики.

–  Съответен документ за участие
–  Индивидуална оценка на всеки служител

89)  Налична програма за въвеждащо и надграж-
дащо обучение на служителите.

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обучение 
на служителите за настоящата календарна година

–  Индивидуална оценка на изпълнението за всеки 
служител

–  Индивидуални планове за професионално раз-
витие на всеки служител

Критерий 9.2: Доставчикът осигурява въвеждащи и надграждащи/специализирани обучения за 
служителите по Програма за въвеждащо и надграждащо обучение на служителите. 

Индикатор Източник на информация

90)  Всички новоназначени служители са преминали 
въвеждащо обучение от минимум 36 академич-
ни часа. 

–  Програма за въвеждащо и надграждащо обу-
чение на служителите 

–  Списък на участници и обучители от проведени 
въвеждащи обучения

91)  Служителите са преминали през последните 12 
месеца специализирано обучение от минимум 
24 академични часа (за основни специалисти, 
осъществяващи дейности по ръководство и пре-
доставяне на социални услуги, препоръчителни 
специалисти и служители, пряко ангажирани с 
обслужването на потребителите) и минимум 12 
академични часа за служителите, подпомагащи 
функционирането на социалната услуга.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (например сертификати)

–  Поименно щатно разписание

92)  Интервюираните служители познават своите Ин-
дивидуални планове за професионално развитие. 

–  Интервюта със служители
–  Индивидуални планове за професионално раз-

витие на всеки служител 

93)  Ръководителят на дома е преминал през послед-
ните 12 месеца поне едно обучение, свързано с 
управленските функции.

–  Документи, удостоверяващи успешно преминали 
обучения (например сертификати)
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Критерий 9.3: Доставчикът осигурява професионална подкрепа на служителите чрез наставниче-
ство, групова и индивидуална супервизия. 

Индикатор Източник на информация

94)  Всеки новопостъпил служител без опит в 
системата на социалните услуги има назначен 
наставник, определен за период от 6 месеца 
от датата на назначаване.

–  Заповед за определяне на наставник
–  Досиета на служителите
–  Интервю с ръководителя на дома
–  При приложимост, интервю с определения на-

ставник 

95)  Служителите са преминали групова суперви-
зия – от външен за ДПЛУ специалист – поне 
2 пъти годишно (за последните 12 месеца). 

–  График на супервизиите – по видове
–  Протоколи/отчети от проведените супервизи-

онни сесии 
–  Автобиографии на специалистите по супервизия 

(независимо дали се предоставят пряко от лице, 
или от външна организация)

–  При приложимост, договори с външни специали-
сти и/или доставчици на услуги по супервизия

96)  Служителите са преминали индивидуална 
супервизия – от външен за ДПЛУ специа-
лист – поне 2 пъти годишно (за последните 
12 месеца).

В. Доставчикът на услуги в ДПЛУ е длъжен да осигури следните стандарти за ефективност с оглед 
на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им:

Стандарт 10: Настаняване в дома
Настаняването в дома е планирано и договорено между доставчика и потребителя. 
Критерий 10.1: Настаняването в ДПЛУ е съобразно индивидуалните желания и потребности на 

потребителите и е в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Индикатор Източник на информация

97)  За всеки потребител доставчикът създава лично 
досие, съдържащо съответните документи. 

–  Досиета на потребителите
–  Подписан от потребителя протокол за прие-

мане в дома98)  За всеки потребител – Протокол за приемане 
на потребител в ДПЛУ, съдържащ и опис на 
личните вещи (с изключение на облекло, обувки, 
санитарни принадлежности).

Критерий 10.2: Доставчикът гарантира прилагането на ясна процедура за прием на всички потре-
бители в съответствие с профила на дома.

Индикатор Източник на информация

99)  Потребителите на дома отговарят на нейния 
профил.

–  Досиета на потребителите
–  Регистър на потребителите

100)  Всички служители са запознати с процедурата 
по прием.

–  Разработена процедура по прием
–  Интервюта със служителите

Стандарт 11: Управление на случая
В ДПЛУ се организира процесът по управление на случая на всеки потребител с оглед задоволя-

ване в максимална степен на неговите потребности и постигане на ефективно социално включване.
Критерий 11.1: Доставчикът организира предоставянето на дейностите в ДПЛУ съобразно инди-

видуалните желания и предпочитания, по индивидуална оценка на потребностите (ИОП) и индиви-
дуален план за подкрепа (ИПП). Доставчикът гарантира участието на потребителя във всеки етап 
от работата по управление на случай. 

Индикатор Източник на информация

101)  За всеки потребител има налични подпи-
сани ИОП – от членовете на мултидисцип- 
линарния екип и потребителя.  

–  Регистър на потребителите 
–  ИОП на потребителите
–  Документ, определящ членовете на мултидисцип- 

линарния екип

102)  Доставчикът е утвърдил формат за ИОП на 
потребителите, покриваща всички важни 
области, имащи отношение към воденето 
на независим начин на живот, например:

–  социално включване, социална среда и 
интереси;

–  данни за здравно състояние; 
–  семейни и социални връзки;
–  възможности за реинтеграция; 
–  други.

–  Съдържателен преглед на ИОП на потребителите
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Индикатор Източник на информация
103)  Структурата и съдържанието на ИПП от-

говарят на изискванията на нормативната 
уредба и съдържат конкретни, реалистични 
и измерими цели и резултати.

–  Съдържателен и сравнителен преглед на произволно 
избрани ИПП на потребителите

–  Интервюта със служители

104)  ИОП и ИПП на потребителите са разра-
ботени и актуализирани в срок.

–  Първите ИОП и ИПП са разработени във въз-
можно най-кратък срок, но не по-късно от 20 дни 
от началната дата на заявяване на желанието за 
ползване на услугата/настаняването (при спешно 
настаняване) 

–  ИОП и ИПП на потребителите са актуализирани 
в сроковете, определени в чл. 33, ал. 2 или чл. 34, 
ал. 1 от ППЗСУ

105)  За всички потребители са налични подпи-
сани ИПП – от членовете на мултидисцип- 
линарния екип и потребителя.

–  ИПП на потребителите
–  Подписани ИПП от всички заинтересовани страни 

(вкл. мултидисциплинарен екип) 
–  При наличие – протоколи от процеса на обсъждане

106)  Дейностите във всички прегледани ИПП 
отразяват установените в ИОП потребности.

–  Съдържателен преглед на произволно избрани ИОП 
с ИПП на потребителите

107)  Всички потребители са с налични Договори 
(с приложени съответни ИПП), подписани 
от доставчика и потребителя и/или негов 
законен представител.

–  Преглед на Договорите на потребителите

108)  Структурата и съдържанието на Договорите 
отговарят на изискванията на норматив-
ната уредба.

–  Съдържателен преглед на Договорите на потре-
бителите

109)  Потребителите са включени активно във 
всеки етап на изготвяне на ИОП и ИПП.

–  Интервюта с потребители

110)  Всеки потребител има копие от Договора 
и ИПП във формат, разбираем за него

Критерий 11.2: Доставчикът планира и подготвя съвместно с всеки потребител напускането на 
ДПЛУ по начин, който гарантира уважение на личността и създава условия за преход към новия 
начин на живот.

Индикатор Източник на информация

111)  Не по-късно от една година преди закриването 
на дома за всяко настанено лице се изготвя 
план за извеждането му от дома и за подго-
товка за реинтеграция в домашна среда или 
за ползване на социална или интегрирана 
здравно-социална услуга за резидентна грижа.

–  Индивидуални планове за извеждане и за под-
готовка за реинтеграция

112)  Интервюираните служители посочват примери 
от дейността/работата си, свързана с подго-
товката на потребител за извеждане от дома.

–  Интервюта със служители

113)  Всяко прекратяване на ползването на услугите 
в дома от потребител се документира.

–  Документи, удостоверяващи прекратяванията 
на ползването на услугите в дома 

–  Регистър на потребителите
Стандарт 12: Здраве и хранене
В ДПЛУ се осигурява на всеки потребител съдействие за достъп до здравна профилактика, здравни 

грижи, лечение и рехабилитация. 
Критерий 12.1: Доставчикът осигурява на всеки потребител съдействие за получаване на меди-

цинска помощ, както и достъп до здравни услуги. Потребителите получават подкрепа при избор на 
личен лекар и дентална помощ – ако се налага да бъдат сменени и при нужда от съдействие.

Индикатор Източник на информация

114)  Всички потребители имат личен лекар, оси-
гурена дентална помощ и достъп до други 
медицински специалисти – при необходимост. 

–  Интервюта с потребители
–  При приложимост, рецептурна книжка
–  Декларация образец № 3 „Данни за здравно 

осигуряване на лица, осигурени от държавния 
бюджет“ – на електронен и хартиен носител, 
подадена от ръководителя на дома за здравно 
неосигурените потребители 
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Индикатор Източник на информация

115)  Всички потребители, съобразно възрастта, 
са преминали необходимия брой профилак-
тични и диспансерни прегледи, включително 
дентални прегледи.

–  Лична амбулаторна карта/амбулаторен лист на 
всеки потребител

–  Досиета на потребителите, съдържащи документ(и), 
удостоверяващ(и) извършени прегледи 

–  Регистър на потребителите

116)  Всички потребители имат План за здравни 
грижи (ПЗГ), съобразен с потребностите им.

–  ИПП на потребителите
–  ПЗГ на потребителите

117)  Индивидуалната медицинска документация 
на всеки потребител се съхранява в личното 
му досие.

–  Досиета на потребителите

Критерий 12.2: Доставчикът гарантира приема на лекарствени продукти от потребител според 
необходимостта (само при наличие на рецепта от лекар) и които се закупуват с лични средства на 
потребителите. Доставчикът поддържа в наличност основни лекарствени продукти за оказване на 
първа помощ и медицинско обслужване при спешни състояния. 

Индикатор Източник на информация

118)  Осигурени основни лекарствени продукти 
за оказване на първа помощ и медицинско 
обслужване. 

–  Налични лекарствени продукти
–  Наблюдение на мястото за съхраняване на ле-

карствени продукти и определен ред за достъп 
до тях (напр. в Правилник за вътрешния ред, 
заповед и т.н.)

119)  Лекарствени продукти за потребителите 
се осигуряват по Процедура за снабдяване, 
съхранение, изписване и прилагане на лекар-
ствени продукти.

–  Процедура за снабдяване, съхранение, изписване 
и прилагане на лекарствени продукти 

–  Документ(и), удостоверяващ(и) изписани лекар-
ствени продукти

120)  Основните лекарствени продукти за оказване 
на първа помощ и медицинско обслужване 
се съхраняват на специално място, до което 
потребителите нямат достъп.

–  Наблюдение на мястото за съхраняване на ле-
карствени продукти и определен ред за достъп 
до тях (напр. в Правилник за вътрешния ред, 
заповед и т.н.)

121)  Всеки прием на лекарствени продукти (с точен 
час, дата, наименование на лекарствения про-
дукт и името на потребителя) се документира.

–  Документ(и), удостоверяващ(и) изписани лекар-
ствени продукти

–  Рапортна книга

Критерий 12.3: Доставчикът наблюдава здравословното състояние на потребителите, като свое-
временно им съдейства за достъп до необходимата специализирана медицинска помощ и подкрепа 
при провеждане на лечение и/или рехабилитация.

Индикатор Източник на информация

122)  Всички потребители получават своевременна 
медицинска помощ. 

–  Досиета на потребителите
–  Документ(и), удостоверяващ(и) извършени ме-

дицински прегледи и лечение
–  При приложимост, интервюта с потребители123)  При приложимост, интервюираните потребите-

ли потвърждават, че им е оказано съдействие за 
достъп до специализирана медицинска помощ.

124)  На всички потребители е осигурен достъп до 
болнично лечение при състояния, които налагат 
хоспитализация.

–  Амбулаторна карта/амбулаторен лист от преглед
–  Направление за хоспитализация
–  Епикриза

125)  При приложимост, на всички потребители е оси-
гурен достъп до рехабилитационни процедури.

–  График
–  Карта за процедури

126)  Всички потребители са придружени от служител 
при посещение в лечебно заведение.

–  График при планови посещения
–  Рапортна книга – при спешни случаи

127)  При хоспитализация, на всички потребители, 
които имат потребност от придружител в 
лечебното заведение за болнична помощ, е 
осигурен такъв от доставчика.

–  График при планови посещения
–  Рапортна книга – при спешни случаи
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Критерий 12.4: Доставчикът осигурява необходимата по количество и качество храна, отчитайки 
индивидуалните потребности на потребителите и съблюдавайки принципите на здравословно/диетично 
хранене. Доставчикът насърчава развиване/поддържане на умения за самостоятелност при храненето 
на потребителите, независимо от тяхното увреждане.

Индикатор Източник на информация

128)  Обстановката и оборудването в местата за 
хранене са съобразени с броя, възрастта, 
конкретните потребности и увреждането на 
потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата

129)  Насърчено е развитието на умения за само- 
стоятелност при храненето на потребителите.

–  Наблюдение (на процеса на хранене)
–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители

130)  Храната отговаря на физиологичните потреб-
ности за съответната възраст и заболяване.

–  Предписани диети
–  Седмични менюта
–  Протоколи от проверки на РЗИ131)  Ежеседмичното меню се изготвя с участие на 

медицински специалист и одобрява от ръко-
водителя на дома.

132)  Менюто включва разнообразна, балансирана 
и питателна храна, като осигурява здраво-
словно и/или диетично хранене, съобразено 
с физиологичните потребности от енергия и 
хранителни вещества.

133)  Ежеседмичното меню е съобразено с личните 
предпочитания на потребителите.

–  Наблюдение и описание на средата
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Седмични менюта134)  Интервюираните потребители потвърждават 

участие в избора на храна.

135)  При приложимост, интервюираните потреби-
тели потвърждават удовлетвореност от предос-
тавяната храна като количество и качество.

136)  Храната отговаря на всички изисквания и 
хигиенни норми, като при приготвянето и 
предоставянето є се съблюдават нормите за 
правилно съхранение на продуктите и хигиена 
на пространствата и помещенията, които са 
в досег с нея.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Седмични менюта 
–  При приложимост, предписания на ОДБХ

137)  Всички нуждаещи се от диетично хранене по-
требители получават диетично хранене, след 
консултация със специалист.

–  Заповедна книга (за ежедневно требване храната 
на потребителите)

–  Препоръка за диетично хранене 
–  Преглед на ИПП и ПЗГ относно включена 

информация за необходимостта от прилагане 
на диетично хранене

–  Седмични менюта

138)  На потребителите са осигурени не по-малко 
от три хранения на ден.

–  Наблюдение и описание на средата
–  Седмични менюта 
–  Заповедна книга (за ежедневно требване храната 

на потребителите)
Стандарт 13: Отдих и организация на свободно време
В ДПЛУ се създават условия и подкрепа на всеки потребител за включване в дейности за осигу-

ряване на отдих и организация на свободното време, с които се поддържа неговата автономност и 
се създават възможности за социално включване.

Критерий 13.1: Доставчикът осигурява условия за включване на потребителите в дейности, за-
нимания, спорт и инициативи съобразно индивидуалните им интереси по начин, който насърчава 
личностното им развитие и им носи удоволствие, чувство за успех, себеуважение и самоувереност. Дей-
ностите се планират заедно с потребителите, представляват неразделна част от ежедневието им и 
благоприятстват тяхното физическо, емоционално и социално развитие.

Индикатор Източник на информация

139)  Дейности за организиране на свободното време 
са заложени в ИПП на всеки потребител.

–  ИПП на потребителите
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Индикатор Източник на информация

140)  При възможност, в разказ или с поведението 
си потребителят посочва пример(и) за органи-
зацията на свободното му време съобразено с 
негови предпочитания.

–  При приложимост, интервюта с потребители
–  При приложимост, документи, удостоверяващи 

посещение/участие на потребителя в спортни, 
културни и други мероприятия

141)  Служителите могат да дадат по два примера, 
с които да представят насърчаване развитието 
на потребителя в рамките на организацията на 
свободното време.

–  Интервюта със служители
–  ИПП на потребителите
–  При приложимост, интервюта с потребители

142)  Дейностите за организиране на трудотерапия 
са заложени в ИПП и при възможност се осъ-
ществяват извън ДПЛУ.

–  ИПП на потребителите
–  Трудово-терапевтичен лист
–  Интервюта с потребители

143)  ИПП на всеки потребител включва съответните 
терапевтични и/или рехабилитационни дей-
ности, подходи и формата им на предоставяне 
(индивидуална, групова или чрез социална 
услуга за терапия и рехабилитация).

–  ИПП на потребителите

144)  Всеки потребител участва в обучителни дей-
ности – групово или индивидуално, съобразно 
своите потребности и желание.

–  ИПП на потребителите
–  При приложимост, документи, удостоверяващи 

посещение/участие на потребителя в обучи-
телни дейности

Стандарт 14: Взаимоотношения потребители – служители
В ДПЛУ се осигуряват условия за изграждане на отношения, основани на взаимно уважение и 

разбиране между потребителите и служителите. Служителите имат знания и прилагат стратегии за 
справяне с неприемливо поведение на потребителите.

Критерий 14.1: Стратегията за справяне и/или индивидуалния подход към всеки потребител е 
резултат от планираната грижа, наблюденията, обсъждане на случая в екип и се съобразява с етич-
ните принципи на работа в дома.

Индикатор Източник на информация

145)  Доставчикът е предприел мерки за запознаване 
на служителите в ДПЛУ с Етичния кодекс 
на служителите, осъществяващи дейности по 
предоставяне на социални услуги.

–  Интервюта със служители

146)  Интервюираните служители дават примери за 
практическо прилагане на принципите на Етич-
ния кодекс на служителите, осъществяващи 
дейности по предоставяне на социални услуги.

147)  Интервюираните служители споделят приме-
ри от обсъждане на подходите и действия за 
справяне с етични конфликти.

–  Протоколи/докладни и съответни решения за 
обсъждане на работата при възникнал етичен 
конфликт

–  Интервюта със служители
–  Интервюта с потребители 

148)  Екипни и/или индивидуални супервизии при 
случаи на етични конфликти.

–  Протоколи/доклади от проведени супервизии

Критерий 14.2: Доставчикът прилага ефективна система за комуникация, разбира комуникатив-
ните ограничения и поведението на потребителите и реагира подходящо в съответните ситуации.

Индикатор Източник на информация

149)  Служителите са обучени да прилагат алтернатив-
на и допълваща комуникация с потребителите 
с ограничения в комуникацията.

–  Материали от преминато обучение

150)  Служителите прилагат алтернативна и допълва-
ща комуникация с потребители с ограничения 
в комуникацията.

–  Материали за подпомогната комуникация 
–  Интервюта със служители
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Индикатор Източник на информация

151)  Според спецификата на затрудненията в кому-
никацията, доставчикът е разработил основни-
те документи, касаещи всеки потребител, на 
разбираем за него език/формат. 

–  ИПП на потребителите
–  Съответни документи – в разбираем вид

152)  Доставчикът осигурява на потребителите достъп 
до информация и консултация по въпросите, 
които пряко ги касаят, включително относно 
възможностите за ползване на социални и 
други подходящи услуги.

–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители

Критерий 14.3: Доставчикът създава условия за изслушване мнението на потребителите в дома, 
като гарантира, че изразените от тях мнения няма да доведат до негативни последствия за тях. Дос-
тавчикът подкрепя участието на потребителите във вземането на решения по важни за тях въпроси.

Индикатор Източник на информация

153)  Мнението на потребителите се изслушва и 
зачита.

–  ИОП на потребителите
–  ИПП на потребителите
–  Интервюта с потребители
–  Протоколи от участие на потребителите в екипни 

обсъждания по важни въпроси на живота в дома
–  Използвани материали/подходи

154)  На потребителите със затруднена комуникация 
са осигурени възможности да изразяват мне-
нието си и да се запознаят с взетите решения.

Критерий 14.4: Доставчикът разработва и прилага Процедура за действие при проява на непри-
емливо поведение от страна на потребител. Служителите познават характерното поведение на всеки 
потребител и прилагат добри практики и насоки за работа с лица в състояние на криза, при проява 
на неприемливо поведение, агресия.

Индикатор Източник на информация

155)  Доставчикът има разработена Процедура за 
действие при проява на неприемливо поведение 
от страна на потребител. 

–  Процедура за действие при проява на неприем-
ливо поведение от страна на потребител

–  Правилник за вътрешния ред
–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители156)  Има писмени доказателства, че потребители-

те на дома и техните близки са запознати с 
Процедурата – при приложимост.

157)  ИПП на потребителите съдържат информация 
за проблемно или специфично поведение, което 
има нужда от специален отговор.

–  ИПП на потребителите
–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители

158)  Доставчикът проучва и прилага добри практики 
и насоки за работа с лица в състояние на криза, 
при проява на неприемливо поведение, агресия.

–  Интервю с ръководителя на дома

Критерий 14.5: Доставчикът не допуска прилагането на мерки за физическо ограничаване на 
потребител.

Индикатор Източник на информация

159)  Специфично обучение на служителите/обмяна 
на опит, включително за овладяване на проява 
на неприемливо поведение и агресия.

–  Интервю с ръководителя на дома
–  Други, например сертификати, протоколи, 

записи

160)  Екипни/индивидуални супервизии при случаи 
на потребители с проблемно поведение.

–  Протоколи/доклади от проведени супервизии

161)  Приложените мерки при неприемливо пове-
дение са описани в досието на съответните 
потребители.  

–  Регистър на потребителите
–  Досиета на потребителите

Стандарт 15: Права на потребителите
ДПЛУ подкрепя потребителите да познават и отстояват правата си. Доставчикът гарантира включ-

ването на потребителите като активни участници и ключови партньори по време на предоставянето 
и оценката на качеството на услугите, предоставяни в дома. 
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Критерий 15.1: Доставчикът познава и спазва правата на потребителите.

Индикатор Източник на информация

162)  Всички служители познават Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания, както 
и Конвенцията за защита на правата на човека 
и основните свободи, Конвенцията за предот- 
вратяване на изтезанията и други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне 
или наказание.

–  Програма за въвеждащо и надграждащи обу-
чения

–  Интервюта със служители

163)  Доставчикът е в състояние да представи дока-
зателства за зачитане на правото на мнение, 
избор, зачитане на личността на потребителите 
в дома.

–  Информационни материали
–  Интервюта със служители 
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Интервю с ръководителя

164)  При приложимост, интервюираните потре-
бители знаят към кои държавни и местни 
институции могат да се обърнат във връзка с 
упражняване на права.

–  Интервюта с потребители

Критерий 15.2: Доставчикът гарантира достъп до правосъдие и правна защита на всички потре-
бители в дома.

Индикатор Източник на информация

165)  Доставчикът е разработил и утвърдил проце-
дура за избягване на конфликт на интереси 
за потребители, поставени под ограничено 
или пълно запрещение.

–  Процедура за избягване на конфликт на интереси

166)  Лицата, поставени под ограничено или пълно 
запрещение, имат законни представители 
извън кръга на служителите на дома.

–  Регистър на потребителите
–  Информация, подписана от ръководителя на дома
–  Интервюта със служители
–  Досиета на потребителите

167)  При всички случаи на конфликт между 
настойника/законния представител и по-
требителя, поставен под ограничено или 
пълно запрещение, доставчикът е осигурил 
достъп до социална услуга Застъпничество 
и посредничество.

–  Регистър на потребителите
–  Информация, подписана от ръководителя на дома
–  Интервюта със служители
–  При приложимост, интервюта с потребители
–  Съответни записи от предоставена социална услуга
–  Досиета на потребителите

Критерий 15.3: Доставчикът гарантира в максимална степен зачитане личното достойнство и 
защита на потребителите от злоупотреба и насилие.

Индикатор Източник на информация

168)  Интервюираните потребители познават Про-
цедурата за подаване на жалби в дома. 

–  Процедура за подаване на жалби, представена 
по достъпен за потребителите начин 

–  При приложимост, интервюта с потребители

169)  Всички подадени в последните 12 месеца 
жалби са вписани в Регистър за жалбите.

–  Регистър за жалбите
–  При приложимост, интервюта с потребители

170)  Всички подадени в последните 12 месеца жалби 
са разгледани и са предложени решения от 
Комисията по жалбите.

–  Заповед на ръководителя на ДПЛУ за създаване 
на Комисия 

–  Досие за всяка жалба (описание на жалбата, 
протоколи и решения от заседания на Комисията)

–  Доклад на Комисията до ръководителя на ДПЛУ
–  Отговор до жалбоподателя

171)  Интервюираните служители познават Проце-
дурата за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация. 

–  Процедура за закрила от насилие, злоупотреби, 
тормоз и дискриминация 

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Интервюта със служителите 

172)  Интервюираните потребители са запознати 
с правото си на защита от всякакви форми 
на насилие и злоупотреба.

–  При приложимост, интервюта с потребители
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Индикатор Източник на информация

173)  Служителите преминават веднъж годишно 
обучение за закрила от насилие.

–  Удостоверение от обучение
–  Интервюта със служителите
–  Информация, подписана от ръководителя на дома

174)  При регистрирани случаи на насилие дос-
тавчикът е осигурил необходимите външни 
специалисти за оказване на психологическа 
и/или социална подкрепа на потребител, 
жертва на насилие, и това се отразява в ИПП.

–  Регистър на сигналите и тяхното развитие
–  Протоколи от проведени сесии за подкрепа/

рехабилитация
–  ИПП на потребителите

175)  На потребителите е осигурен достъп до те-
лефон и/или интернет.

–  Наблюдение на средата
–  При приложимост, интервюта с потребители

176)  На видно място е поставена информация за 
спешна телефонна линия 112. 

–  Наблюдение на средата

Критерий 15.4: Доставчикът търси активно мнението на потребителите при предоставянето на 
услугите в дома и при оценка изпълнението на Програмата за развитие на качеството. 

Индикатор Източник на информация

177)  Разработени са подходи за търсене на мне-
нието на потребителите.

–  Интервюта с потребители
–  Форми/подходи за набиране на обратна връзка, 

включително и анонимни такива 
–  Програма за развитие на качеството

178)  Поне едно проучване на удовлетвореността на 
потребителите в рамките на всеки 12 месеца.

–  Интервюта с потребители 
–  Налична обобщена информация от проучването 
–  Форми/подходи за набиране на обратна връзка, 

включително и анонимни такива

179)  Годишният отчет към АКСУ отразява по-
стигнатите резултати от проучването на 
удовлетвореността.

–  Съдържателен преглед на обобщената информа-
ция от проучването

–  Годишен отчет с обобщена информация (към 31 
март за АКСУ)

Стандарт 16: Семейни и социални връзки 
Потребителите в ДПЛУ се подкрепят, съобразно техните желания, да установяват и поддържат 

контакти със семейството си, да изграждат социална мрежа за подкрепа. 
Критерий 16.1: Доставчикът подкрепя потребителите да развиват и поддържат връзки със семей-

ството и приятелския кръг. Доставчикът подкрепя потребителите при изразено от тях желание за 
създаване/възстановяване или поддържане на връзки със семейството им.

Индикатор Източник на информация

180)  В ИПП на потребителя са включени договорени 
с него цели и дейности за активен социален 
живот.

–  ИОП/ИПП на потребителите
–  Досие на потребителите 
–  Интервюта с потребители
–  Заповеди за формализиране на условията и 

сроковете за отсъствието на потребителите 
от дома 

181)  Установяване на брой потребители, които са 
пребивавали в домашна среда през последните 
12 месеца.

182)  Членове на семейството и приятели участват 
в живота на потребителя, в съответствие с 
неговото желание.

–  Записи в досието на потребителя
–  Книга за посещенията

ДПЛУ не може да се предоставя със социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна грижа“, „оси-
гуряване на подслон“ и „асистентска подкрепа“, тъй като и четирите услуги имат за цел задоволяване 
на ежедневни потребности и осигуряване на безопасна среда за потребителите и ще се дублират 
дейности за подкрепа, осъществявани в тези социални услуги.

Доставчикът на услуги в ДПЛУ може да привлича/включва в дейността на дома доброволци 
съгласно разработена от доставчика програма. Включването на стажанти е след сключване на спо-
разумения между доставчика и съответните висши учебни заведения.
3872
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144  
ОТ 29 ЮНИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за хората с увреж-
дания, приет с Постановление № 65 на Ми-
нистерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 27 
от 2019 г.; изм. и доп., бр. 33 и 48 от 2020 г. 

и бр. 28 от 2021 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 65, ал. 2 думите „по чл. 73, ал. 2 
или“ се заличават. 

§ 2. В чл. 66, ал. 4 думите „или по безкасов 
път по посочена от лицето титулярна банкова 
сметка“ се заменят с „чрез лицензиран пощенски 
оператор или по безкасов път по лична платеж-
на сметка на правоимащото лице, обозначена 
с Международен номер на банкова сметка 
(International Bank Account Number – IBAN), 
водена от доставчици на платежни услуги, 
лицензирани от Българската народна банка, 
и клонове на доставчици на платежни услуги, 
осъществяващи дейност на територията на 
страната“.

§ 3. Член 68 се изменя така:
„Чл. 68. В случаите по чл. 73 от Закона за 

хората с увреждания помощните средства, прис-
пособленията, съоръженията и медицинските 
изделия, на които хората с увреждания имат 
право, се предоставят след индивидуалното им 
определяне за лицето с медицински документ, 
издаден от лекарска консултативна комисия, 
териториална експертна лекарска комисия или 
Националната експертна лекарска комисия, 
при съобразяване на медицинските условия, 
експлоатационните срокове и необходимите 
медицински документи за предоставянето, 
посочени в утвърдената от Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) специфика-
ция и спецификацията – списък по наредбата 
по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските 
изделия.“

§ 4. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. (1) За предоставянето на помощните 

средства, приспособленията, съоръженията и 
медицинските изделия по чл. 68, съответно 
тяхното изработване или ремонт, човекът с 
увреждане, упълномощено от него лице или 
лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за 
хората с увреждания след получаването на ме-
дицинския документ по чл. 73, ал. 1 от Закона 
за хората с увреждания подава заявление до 
управителя на НЗОК чрез директор на районна 
здравноосигурителна каса (РЗОК), съответно 
до директор на РЗОК. В заявлението се по-
сочват номерата на представените от лицето 
медицински документи по чл. 68, необходими 
за предоставянето на помощните средства, 
приспособленията, съоръженията и медицин-
ските изделия. 

(2) Заявлението по ал. 1 се подава чрез ин-
формационната база данни по чл. 108а, ал. 1 от 
Закона за здравето в рамките на процедурата по 

издаване на медицинския документ по чл. 73, 
ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Заяв-
лението за ремонт се подава лично, с писмо с 
известие за доставяне (обратна разписка) чрез 
лицензиран пощенски оператор или по електро-
нен път съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните услуги 
при електронни трансакции на вътрешния 
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО 
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Зако-
на за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги.

(3) Заявлението по ал. 1 се подава по образец, 
утвърден от управителя на НЗОК. 

(4) Компетентен да се произнесе по заявле-
нието по ал. 1 е управителят на НЗОК в случа-
ите, когато заплащаната от НЗОК стойност на 
заявеното помощно средство, приспособление, 
съоръжение или медицинско изделие, съответно 
ремонта, е по-висока от 1000 лева.

(5) Компетентен да се произнесе по заявле-
нието по ал. 1 е директорът на РЗОК в случа-
ите, когато заплащаната от НЗОК стойност на 
заявеното помощно средство, приспособление, 
съоръжение или медицинско изделие, съответно 
ремонта, е по-ниска от 1000 лева. 

(6) По заявленията по ал. 4 и 5 се извършва 
предварителен контрол за предоставянето, като 
се проверява съответствието им с изискванията 
по спецификацията и спецификацията – списък 
по чл. 68. Не може да бъде отказано одобряване 
на заявлението, ако са представени всички из-
искуеми документи с необходимото съдържание 
за съответните изисквания.

(7) При наличие на несъответствия заяви-
телят се уведомява писмено да ги отстрани в 
срок 3 дни от съобщаването, като му се указва, 
че при неотстраняването им производството 
по заявлението ще бъде прекратено. В тези 
случаи срокът за произнасянето по заявлението 
започва да тече от датата на отстраняване на 
несъответствията. 

(8) В случаите по ал. 7 НЗОК, съответно 
РЗОК, при необходимост предприема слу-
жебни действия за подпомагане на заявителя 
за отстраняване на несъответствията. В тези 
случаи компетентните органи и лица, както и 
заявителите са длъжни да оказват необходи-
мото съдействие. 

(9) Заявленията се одобряват в 7-дневен срок 
от подаването им. 

(10) Човекът с увреждане получава съобще-
ние за резултата от процедурата по разглеждане 
на заявлението по реда съответно на чл. 18а, 
ал. 4 и ал. 7 – 10 от Административнопроце-
суалния кодекс. 

(11) Хората с увреждания упражняват пра-
вото си да получат определените им помощ-
ни средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия в 6-месечен срок от 
определянето им с медицинския документ по 
чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, 
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освен в случаите, когато изработването или 
ремонтът им изисква по-дълъг период и това е 
удостоверено с документ от изпълнителя, както 
и когато за получаването им след изтичане на 
експлоатационните срокове не се налага меди-
цинският документ да бъде издаван отново.“

§ 5. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. (1) Хората с увреждания получават 

съответните помощни средства, приспособле-
ния, съоръжения и медицински изделия, в това 
число тяхното изработване или ремонт, само 
от лица, вписани в регистъра по чл. 88, ал. 1 
от Закона за хората с увреждания и сключи-
ли индивидуален договор по чл. 45, ал. 16 от 
Закона за здравното осигуряване.

(2) Помощните средства, приспособления-
та, съоръженията и медицинските изделия по 
чл. 68 се предоставят от лицата по ал. 1 на 
човека с увреждане, на упълномощено от него 
лице или на лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от 
Закона за хората с увреждания, съответно се 
пристъпва към изработване или ремонт, въз 
основа на издадения медицински документ по 
чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания 
и одобрено от управителя на НЗОК, съответно 
от директора на РЗОК, заявление за предоста-
вянето/ремонта.

(3) В случаите по ал. 2 РЗОК заплаща на 
лицето от регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона 
за хората с увреждания съгласно сключения 
с него договор по чл. 45, ал. 16 от Закона за 
здравното осигуряване и при спазване на въве-
дените с наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за 
здравното осигуряване ред и условия за това.“

§ 6. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) Хората с увреждания имат право 

на парична компенсация за пътни разходи в 
страната, когато индивидуално определените 
им с медицинския документ по чл. 73, ал. 1 
от Закона за хората с увреждания помощни 
средства, приспособления, съоръжения и меди-
цински изделия не могат да бъдат предоставени, 
изработени или ремонтирани по настоящ адрес 
и присъствието на лицата е необходимо.

(2) За изплащане на паричната компенсация 
по ал. 1 в срок до един месец от получаването 
на помощните средства, приспособленията, 
съоръженията и медицинските изделия чове-
кът с увреждане подава в дирекция „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес заявление – де-
кларация по образец, утвърден от изпълни-
телния директор на Агенцията за социално 
подпомагане, и прилага следните документи:

1. билет за пътуване в двете посоки в стра-
ната – във втора класа на бърз или пътнически 
влак, или с автобус, издаден съгласно изисква-
нията на Закона за железопътния транспорт и 
Закона за автомобилните превози;

2. документ от лицето, вписано в регистъра 
по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с уреждания 
и сключило договор по чл. 45, ал. 16 от Закона 
за здравното осигуряване, което изработва, 
предоставя или извършва ремонт на помощ-
ните средства, приспособления, съоръжения 

и медицински изделия, доказващ явяване за 
вземане на мярка, проба или за получаване на 
готовото помощно средство, приспособление, 
съоръжение и/или медицинско изделие от 
страна на човека с увреждане.

(3) Дирекция „Социално подпомагане“ из-
вършва проверка по служебен път чрез НЗОК 
за предоставените помощни средства, приспо-
собления, съоръжения и медицински изделия 
на човека с увреждане, за което е подадено 
заявлението декларация, както и за наличие 
на сключен договор по чл. 45, ал. 16 от Закона 
за здравното осигуряване с лицето, вписано в 
регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората 
с увреждания.

(4) Директорът на дирекция „Социално 
подпомагане“ или оправомощено от него длъж-
ностно лице в 10-дневен срок от подаването 
на заявлението декларация по ал. 2 издава 
заповед за отпускане или за отказ за отпускане 
на паричната компенсация.

(5) Парична компенсация по ал. 1 получават 
и придружителите на децата до 18-годишна 
възраст. 

(6) Лицата, които ползват личен превоз, 
получават парична компенсация по ал. 1 в 
размер на стойността на билет за пътуване 
във втора класа на бърз или пътнически влак 
или с автобус след представяне на документа 
по ал. 2, т. 2.

(7) Паричната компенсация по ал. 1 се из-
плаща от дирекция „Социално подпомагане“ 
на правоимащите лица по касов път чрез ли-
цензиран пощенски оператор или по безкасов 
път по лична платежна сметка на правоима-
щото лице, обозначена с Международен номер 
на банкова сметка (International Bank Account 
Number – IBAN), водена от доставчици на 
платежни услуги, лицензирани от Българската 
народна банка, и клонове на доставчици на 
платежни услуги, осъществяващи дейност на 
територията на страната, най-късно до края 
на месеца, следващ месеца на съобщаване на 
заповедта по ал. 4, в рамките на бюджетната 
година, с изключение на помощта за месец 
декември, която се изплаща най-късно до 31 
януари на следващата година.“

§ 7. Членове 72 и 73 се отменят.
§ 8. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „максималния размер по 

чл. 68, ал. 2“ се заменят с „максималната стой-
ност на същите, договорена по реда на наредбата 
по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските 
изделия и посочена в спецификацията – списък 
по чл. 68“.

2. В ал. 2 думите „или безкасов път по по-
сочена от лицето титулярна банкова сметка, 
след като е подадено заявление декларация в 
дирекция „Социално подпомагане“ по насто-
ящ адрес на“ се заменят с „чрез лицензиран 
пощенски оператор или по безкасов път по 
лична платежна сметка на правоимащото 
лице, обозначена с Международен номер на 
банкова сметка (International Bank Account 
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Number – IBAN), водена от доставчици на 
платежни услуги, лицензирани от Българската 
народна банка, и клонове на доставчици на 
платежни услуги, осъществяващи дейност на 
територията на страната, след като е подадено 
заявление декларация в съответната РЗОК от“.

§ 9. Членове 75 и 76 се отменят.
§ 10. В чл. 77 се правят следните изменения 

и допълнения: 
1. В ал. 2 думите „в дирекция „Социално 

подпомагане“ се заменят с „на предоставилите 
ги лица от регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона 
за хората с увреждания“.

2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се 
добавя „като се спазват и условията по дого-
ворите по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното 
осигуряване“. 

§ 11. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. За осъществяване на дейностите по 

чл. 70 НЗОК и районните здравноосигурителни 
каси ползват информацията от регистъра по 
чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.“

§ 12. В чл. 79 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
думите „Агенцията за хората с увреждания“ 
се заменят с „Изпълнителната агенция по 
лекарствата“, а след думата „предоставяне“ 
се поставя запетая и се добавя „в това число 
изработване“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Националната здравноосигурителна 

каса и районните здравноосигурителни каси 
осъществяват контрол на дейностите по пре-
доставяне, в това число изработване и ремонт 
на помощни средства, приспособления, съоръ-
жения и медицински изделия за хора с увреж-
дания съгласно договорите по чл. 45, ал. 16 от 
Закона за здравното осигуряване.“

§ 13. Създава се чл. 79а:
„Чл. 79а. Дейностите по предоставяне, от-

читане, контрол и заплащане на помощните 
средства, приспособленията, съоръженията и 
медицинските изделия за хората с увреждания/
ремонтни дейности се извършват автоматизи-
рано чрез специализиран софтуер на НЗОК.“

§ 14. В чл. 83, ал. 3 думите „или по без-
касов път по посочена от лицето титулярна 
банкова сметка“ се заменят с „чрез лицензи-
ран пощенски оператор или по безкасов път 
по лична платежна сметка на правоимащото 
лице, обозначена с Международен номер на 
банкова сметка (International Bank Account 
Number – IBAN), водена от доставчици на 
платежни услуги, лицензирани от Българската 
народна банка, и клонове на доставчици на 
платежни услуги, осъществяващи дейност на 
територията на страната“.

§ 15. В чл. 87, ал. 2, т. 2 думите „Национал-
ната здравноосигурителна каса“ се заменят с 
„НЗОК“.

§ 16. Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 и 
приложение № 3 към чл. 70, ал. 4 и чл. 76 се 
отменят.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Националната здравноосигурителна 

каса заплаща за предоставените на хората с 
увреждания помощни средства, приспособле-
ния, съоръжения и медицински изделия, в 
това число за тяхното изработване и ремонт, 
съобразно медицинските документи на лицата, 
издадени преди 1 юли 2022 г., до изтичане на 
сроковете, за които се отнасят медицинските 
документи, или на съответните нормативно 
определени към момента на издаване на меди-
цинските документи експлоатационни срокове 
на продуктите.

§ 18. Лицата, които към 1 юли 2022 г. имат 
издаден медицински документ по чл. 73, ал. 1 
от Закона за хората с увреждания, но същият 
не определя индивидуално помощните средства, 
приспособленията, съоръженията и медицин-
ските изделия за лицето съобразно утвърде-
ната от НЗОК спецификация – списък, или 
медицинският документ не е вписан по реда 
на чл. 108а, ал. 2а от Закона за здравето, могат 
да упражнят правото си да получат помощните 
средства, приспособленията, съоръженията и 
медицинските изделия след индивидуалното им 
определяне от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК, издала 
документа, и подаване на заявление по чл. 69, 
ал. 1 чрез информационната база данни по 
чл. 108а, ал. 1 от Закона за здравето. 

§ 19. В Правилника за устройството и органи-
зацията на работа на органите на медицинската 
експертиза и на регионалните картотеки на ме-
дицинските експертизи, приет с Постановление 
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., 
ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 
2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 
от 2018 г., бр. 84 от 2019 г., бр. 59 от 2021 г. и 
бр. 47 от 2022 г.), се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се чл. 5б:
„Чл. 5б. (1) При издаването на медицински-

те документи съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона 
за хората с увреждания ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК 
определят помощните средства, приспособле-
нията, съоръженията и медицинските изделия 
за хората с увреждания при съобразяване на 
медицинските условия, експлоатационните 
срокове и необходимите медицински документи 
за предоставянето им, посочени в утвърдената 
от Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) спецификация и спецификацията – спи-
сък по наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за 
медицинските изделия.

(2) Комисиите по ал. 1 определят помощните 
средства, приспособленията, съоръженията и 
медицинските изделия индивидуално за лицето 
с увреждане, като посочват конкретния им вид, 
индивидуализиран със съответния НЗОК код 
съгласно спецификацията по ал. 1.“

2. В чл. 54а:
а) в ал. 2 се създава т. 8:
„8. медицинските документи, издадени от 

ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК съгласно чл. 73, ал. 1 от 
Закона за хората с увреждания.“;



БРОЙ 50  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  147   

б) създава се ал. 6а:
„(6а) Данните по ал. 2, т. 8 се въвеждат в ИБД от съответната комисия в момента на изгот-

вянето на документа.“; 
в) създава се ал. 9:
„(9) В рамките на процедурата по издаване на медицински документи по чл. 73, ал. 1 от Закона 

за хората с увреждания чрез ИБД се подават заявленията на лицата с увреждания за извършва-
нето на предварителен контрол за предоставянето на индивидуално определените им помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.“

3. В чл. 56, ал. 1 след думите „в РКМЕ“ се поставя запетая и се добавя „по електронен път“. 
4. Приложение № 9 към чл. 24, ал. 8 се изменя така:

„Приложение № 9 
към чл. 24, ал. 8

мб-ЕТ  22P144BL.doc 

 

МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛ НА ЛКК № . .……………………. дата    

ЛКК №  
 
към  .....................................................................................................................  

  име на лечебното заведение 

 .................................................................................................................................................... / ........................................  
  адрес на лечебното заведение (област, община, град, ул., №) телефон 
 

 
 

Име и фамилия на лекар   УИН на лекар                         
Председател: 

Д-р  ............................................................................................................... ……………………………………………………………………….    
 

Членове: 

Д-р  ............................................................................................................... ……………………………………………………………………….    

Д-р  ............................................................................................................... ……………………………………………………………………….    

Д-р  ............................................................................................................... ……………………………………………………………………….    

Д-р  ............................................................................................................... ……………………………………………………………………….    

Д-р  ............................................................................................................... ……………………………………………………………………….   
 

 
 

  
 

 

Освидетелствано лице                                                                                                                                                                
 
 
 
  ЛНЧ                                                                                                   ССН        гражданин на ЕС (или по двустранни спогодби)       дата на раждане                
.. 

 ..............................................................................................................................................................................................  
име, презиме и фамилия по лична карта 

Лична карта № ……………..  дата: ……..…..  Електронен адрес (e-mail) ………………………  Телефон: ……………             
                                                           (ако има такъв) 

Постоянен адрес:  ...............................................................................................................................................................  
(област, община, град, ул., №) 

Настоящ адрес:  ..................................................................................................................................................................  
(област, община, град, ул., №) 

 

   Лицето работи в момента                                                                                                      

Месторабота (за лица на и над 16-годишна възраст):  ....................................................................................................  
                                                    (име на фирма, адрес, длъжност, телефон) 

 

 
 
Диагноза на водещото заболяване  
 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................      . 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................  

 
Пол м/ж 

          
ЕГН (ЛНЧ) на пациента 

                    

Идентификационен номер 

  
код на държава 

          
регистрационен номер на лечебното заведение 
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Диагнози на придружаващите заболявания  
 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................      . 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................      . 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................      . 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................      . 

 
Анамнеза 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
Обективно състояние 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 
Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения 
 
 
……………………………………………….……………………………...………………..       
                                                    (наименование)                                          код 

Мнение относно временната неработоспособност или трайно намалената работоспособност/вид и степен на 
увреждане на лицето:  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................  

Болничен лист № ......................  дни, МКБ . от .................до ................  първичен   продължение 
ТЕЛК №, ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №  от заседание №  дата    (д/м/г)  
 
 Освидетелстване за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения 
(попълва се при избрани медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения) 
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Изпраща се на ТЕЛК  за:  
 Освидетелстване; 

 временна неработоспособност; 

 трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане; 

 Преосвидетелстване по повод: 

 изтичане срока на последното експертно решение; 

 влошено здравословно състояние; 

 подобрено здравословно състояние; 

 срока на инвалидизиране; 

 противопоказни условия на труд; 

 причинна връзка; 

 социални придобивки; 

 други поводи, предвидени в нормативни актове. 

(Забележка. Избира се от посочените) 

Придружаващи документи: 
1. ………………………………………………………………………….               дата на издаване на документа  .. 
2. ………………………………………………………………………….                       дата на издаване на документа  .. 
3. ………………………………………………………………………….               дата на издаване на документа  .. 
4. ………………………………………………………………………….               дата на издаване на документа  .. 
5. ………………………………………………………………………….               дата на издаване на документа  .. 

 
 
 
 
 

 

ЛКК:                          (печат на лечебното заведение)  
 
1. …………………………………………………………………………. 
/Име и фамилия, подпис/ 
2. …………………………………………………………………………. 
/Име и фамилия, подпис/ 
3. …………………………………………………………………………. 
/Име и фамилия, подпис/ 
4. …………………………………………………………………………. 
/Име и фамилия, подпис/ 
5. …………………………………………………………………………. 
/Име и фамилия, подпис/ 
 

Забележка. Придружаващите документи се прилагат. 

 
 
 

“
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§ 20. В Правилника за дейността и органи-
зацията на работа на Националния съвет за 
хората с увреждания, реда за признаване на 
национална представителност на организации- 
те на и за хората с увреждания и контрола 
за спазването на критериите за национална 
представителност, приет с Постановление 
№ 151 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., 
ДВ, бр. 49 от 2019 г.; изм., бр. 36 от 2022 г.), 
в чл. 5 ал. 3 се изменя така:

„(3) Представителите по чл. 4, т. 1 са по 
един заместник-министър на финансите, на 
икономиката и индустрията, на регионалното 
развитие и благоустройството, на околната 
среда и водите, на образованието и науката, 
на вътрешните работи, на отбраната, на здра-
веопазването, на транспорта и съобщенията, 
на иновациите и растежа, на културата, на 
труда и социалната политика, на земедели-
ето, на туризма, на външните работи, на 
енергетиката, на спорта, на правосъдието и 
на електронното управление, определени от 
съответния министър.“

§ 21. В Устройствения правилник на Из-
пълнителната агенция по лекарствата, приет с 
Постановление № 169 на Министерския съвет 
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и 
доп., бр. 69 от 2009 г., бр. 5 и 83 от 2011 г., 
бр. 22 от 2012 г., бр. 7 и 30 от 2013 г., бр. 24, 
74 и 84 от 2014 г., бр. 44 от 2015 г. и бр. 60 
от 2017 г.), се правят следните допълнения:

1. В чл. 6, ал. 1 се създават т. 15 и 16:
„15. издава заповеди за вписване в регистъра 

по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с уреж-
дания или мотивирани заповеди за отказ на 
вписването, както и заповеди за заличаване 
на регистрацията;

16. организира дейността на агенцията по 
водене и поддържане на регистъра по чл. 88, 
ал. 1 от Закона за хората с увреждания, както 
и контрола във връзка с дейностите по пре-
доставяне и ремонт на помощни средства, 

приспособления, съоръжения и медицински 
изделия за хората с увреждания съгласно 
Закона за хората с увреждания.“

2. В чл. 18 се създава т. 35:
„35. води и поддържа регистъра по чл. 88, 

ал. 1 от Закона за хората с увреждания.“
§ 22. Постановлението влиза в сила от 

1 юли 2022 г.
Министър-председател:  

Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
4040

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА
Наредба за отменяне на Наредба № РД-07-8 
от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъщест-
вяване и контрол на дейностите по предоставяне 
и ремонт на помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицински изделия за хората 

с увреждания (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)

Член единствен. Наредба № РД-07-8 от 
24.07.2019 г. за условията и реда за осъществя-
ване и контрол на дейностите по предоставяне 
и ремонт на помощни средства, приспособле-
ния, съоръжения и медицински изделия за 
хората с увреждания се отменя. 

Заключителна разпоредба
§ 1. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2022 г.

Министър: 
Георги Гьоков

4053
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 1090 
от 24 юни 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ 
Общинският съвет – Берковица, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общ 
устройствен план на община Берковица за част 
от УПИ І, кв. 1 по регулационния план на ж.к. 
Изгрев, община Берковица (ПИ 03928.513.308 по 
КК и КР на гр. Берковица), с образуване на нов 
УПИ VII с площ около 2500 кв. м, с проектен 
идентификатор 03928.513.383 по КККР на гр. Бер-
ковица, с цел промяна предназначението на тази 
част (новообразувания УПИ VII) от устройствен 
режим „За жилищни функции“ в друг такъв, а 
именно „Озеленяване, паркове и градини“.

2. Възлага на кмета на община Берковица да 
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с 
чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ решението може 
да бъде обжалвано чрез Община Берковица до 
Административния съд – Монтана.

Председател:  
Д. Еленков

3919

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ЗАПОВЕД № АУ-12-1 
от 20 юни 2022 г.

Във връзка със заявление вх. № АU-11-1 от 
29.04.2022 г. от „Велга“ – ООД, на основание 
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и 
чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на 
територията, както и заповед на областния упра-
вител на област Плевен по чл. 128, ал. 13, т. 1 от 
Закона за устройство на територията за назнача-
ване на областен експертен съвет по устройство 
на територията, както и на основание на конста-
тациите, решенията и препоръките, отразени в 
протокол от 10.06.2022 г. на областния експертен 
съвет по устройство на територията, одобрявам 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за елементи на техническата инфра-
структура извън границите на урбанизираната 
територия за обект: „Нов подземен кабел 20 kV 
„Велга 1“ от ЗРУ в ПИ 68045.243.5, с. Сомовит, 
община Гулянци, до подстанция „Никопол“ в 
ПИ 80697.259.9, с. Черковица, община Никопол“, 
с кабелна линия 20 kV, преминаваща през тери-
торията на община Гулянци и община Никопол.

Трасето със съответните му параметри (дъл-
жина, координати на чупките, регистъра на засег-

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

натите имоти и др.), разположение и сервитути са 
отразени на приложената графична съставка от 
парцеларния план и материалите по преписката.

Предвид констатираното е установено, че са 
изпълнени изискванията на ЗУТ и специалните 
нормативни актове, ето защо с оглед изложе-
ното на основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ 
ПУП – ПП е одобрен.

Заповедта да се изпрати в 7-дневен срок за 
обнародване в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – Плевен, чрез областния управител на об-
ласт Плевен в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.

Областен управител:  
И. Янчев

3785

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 929 
от 16 юни 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, 
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и 
конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 63427.2.4805.2.1 по кадастрална-
та карта и кадастралните регистри на гр. Русе, 
с адрес: Русе, бул. Ген. Скобелев № 45, ет. 1, с 
площ 167,15 кв. м, с предназначение: за културна 
и обществена дейност, с прилежащи части: 8,44% 
ид. ч. от общите части на сградата, брой нива на 
обекта: 1, предмет на АОС № 6643/16.02.2012 г.

2. Утвърждава тръжната документация (при-
ложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 262 000 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв.; 
2.3. депозит за участие в търга – 10 000 лв., 

който се внася в срок до 17 работни дни от дата-
та на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена 
в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под-
писване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в Цен-
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и 
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената 
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща 
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, 
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков 
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, „Ин-
вестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за адми-
нистративни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна докумен-
тация – до 15 работни дни считано от датата 
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на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни считано от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия 
работен ден включително от датата на обнарод-
ването на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден 
от датата на обнародването на решението в „Дър-
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 члено-
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да полу-
чи възнаграждение за дейността си в размер на 
50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продъл-
жителността на търга.

9. Възлага на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да осво-
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга, да издаде заповед за спечелилия търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател:  
И. Пазарджиев

3839

РЕШЕНИЕ № 930 
от 16 юни 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, 
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете 
и конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен 
търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 
63427.2.2361.4 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Русе, със застроена площ  
29 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг 
вид сграда за обитаване, с адрес: Русе, ул. Розова 
долина № 21, предмет на АОС № 10290/8.10.2021 г. 

2. Утвърждава тръжната документация (при-
ложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 18 955 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв.; 
2.3. депозит за участие в търга – 1500 лв., който 

се внася в срок до 17 работни дни от датата на 
обнародването на решението в „Държавен вест-
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в 
тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под-
писване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в Цен-
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и 
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената 
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща 
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, 
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков 
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, „Ин-
вестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за адми-
нистративни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документа-
ция – до 15 работни дни считано от датата на об-
народването на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни считано от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия 
работен ден включително от датата на обнарод-
ването на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 24-ия работен ден 
от датата на обнародването на решението в „Дър-
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 члено-
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да полу-
чи възнаграждение за дейността си в размер на 
50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продъл-
жителността на търга.

9. Възлага на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да осво-
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга, да издаде заповед за спечелилия търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: 
 И. Пазарджиев

3840

РЕШЕНИЕ № 931 
от 16 юни 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, 
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и 
конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен 
търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 
63427.7.177.1 по кадастралната карта и кадастрални-
те регистри на гр. Русе, с адрес: Русе, кв. Здравец, 
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ул. Околчица № 3, с площ 159 кв. м, брой етажи: 1, 
с предназначение: друг вид обществена сграда, 
предмет на АОС № 10320/18.01.2022 г. 

2. Утвърждава тръжната документация (при-
ложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 78 075 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 4000 лв.; 
2.3. депозит за участие в търга – 10 000 лв., 

който се внася в срок до 17 работни дни от дата-
та на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена 
в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под-
писване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в Цен-
търа за административни услуги и информация 
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и 
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената 
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща 
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, 
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков 
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000, „Ин-
вестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за адми-
нистративни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документа-
ция – до 15 работни дни считано от датата на об-
народването на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 20 работни дни считано от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки 
работен ден след закупуване на тръжни книжа 
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия 
работен ден включително от датата на обнарод-
ването на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 25-ия работен ден 
от датата на обнародването на решението в „Дър-
жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на 
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 члено-
ве – четирима общински съветници и трима от 
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 
от Наредбата за устройство и работа на органите 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да полу-
чи възнаграждение за дейността си в размер на 
50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продъл-
жителността на търга.

9. Възлага на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да осво-
боди депозитите на неспечелилите участници в 
търга, да издаде заповед за спечелилия търга 
участник и да сключи приватизационен договор 
за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе 
повторен търг 17 работни дни след първата дата 
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател:  
И. Пазарджиев

3841

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

РЕШЕНИЕ № 508 
от 25 май 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 3МСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 103а, ал. 1, чл. 134, 
ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Решение № 220 от 22.10.2012 г., 
протокол № 16 на Общинския съвет – Харман-
ли, Общинският съвет – Харманли, разрешава 
поправка на допусната явна фактическа грешка 
и одобрява изменение на ОУПО – Харманли, за 
ПИ 77181.1.560, м. Каратопрака по КККР на зем-
лище гр. Харманли, с допълване на ПУП – ПЗ, 
одобрен с Решение № 220 от 22.10.2012 г., прото-
кол № 16 на Общинския свет – Харманли (ДВ, 
бр. 90 от 2012 г.).

Председател:  
Й. Малинов

3829

17. – Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет: 

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във 
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт процедури за избор на административни 
ръководители в органите на съдебната власт, 
както следва: 

1.1. Административен ръководител – председа-
тел на Районния съд – Враца – изтичащ мандат.

1.2. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Берковица – свободна 
длъжност.

1.3. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Каварна – свободна 
длъжност.

1.4. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Луковит – свободна 
длъжност.

1.5. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Сливен – свободна 
длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободните длъжности в „Държавен вестник“ 
предложения за назначаване на административни 
ръководители на съответния орган на съдебната 
власт могат да се подават: в администрацията 
на Висшия съдебен съвет; по електронен път с 
квалифициран електронен подпис на официалния 
имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@
vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски 
оператор на официалния адрес на Висшия съде-
бен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. 
Към предложението се прилагат: подробна ав-
тобиография, подписана от кандидата; копие от 
диплома за завършено висше образование по 
специалността „Право“; копие от удостовере- 
ние за придобита юридическа правоспособност; 
медицинско удостоверение, издадено в резултат 
на извършен медицински преглед, че лицето не 
страда от психическо заболяване; концепция за 
работата му като административен ръководител, 
която трябва да съдържа: лична мотивация за 
заемане на длъжността, анализ и оценка на състо-
янието на органа на съдебната власт, очертаване 
на достиженията и проблемите в досегашната 
му дейност, набелязване на цели за развитието 
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от 
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Националната следствена служба, Столичната 
следствена служба или от окръжните следствени 
отдели към окръжните прокуратури за образувани 
досъдебни производства; документи, удостоверя-
ващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и 
други документи, които по преценка на канди-
дата имат отношение към професионалните или 
нравствените му качества.
3907

81. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от 
ДОПК с постановление за възлагане на недви-
жим имот № С220022-091-0000707/21.06.2022 г. 
възлага на „Арсист“ – ЕООД, ЕИК: 175352397, 
следния недвижим имот: самостоятелен обект с 
идентификатор 51500.507.200.1.82, намиращ се в 
комплекс от затворен тип „Лагуна 3“, сграда № 1 
с идентификатор 51500.507.200.1, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 51500.507.200. 
Предназначение на самостоятелния обект: жи-
лище, апартамент, брой нива на обекта: 1, 
посочена в документа площ: 116,18 кв. м, приле-
жащи части: 4,684 % ид. ч. от общите части на 
сградата, намиращ се в Несебър, к.к. Слънчев 
бряг – запад, община Несебър, област Бургас, 
вх. А, ет. 5, ап. А40, при граници на обекта: на 
същия етаж: 51500.507.200.1.81, 51500.507.200.1.83, 
под обекта: 51500.507.200.1.65, 51500.507.200.1.64, 
51500.507.200.1.66, над обекта: няма, и граници 
на поземления имот: 51500.507.206, 51500.507.201, 
51500.507.198, 51500.507.199 и 51500.507.177.
3856

1. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на подобект 06 „Пътен прелез на км 39+092“ 
за изграждане на пътен надлез на км 39+092 
от участък 1, подобект 14 „Пътен прелез на км 
119+450“ за изграждане на пътен надлез на км 
119+453 и подобект 15 „Пътен прелез на км 
85+083“ за изграждане на пътен надлез на км 
85+106 от позиция 2 „Премахване на прелезите 
и изграждане на надлези/подлези за жп участък 
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 
2“ на територията на област Стара Загора на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав ната 
собственост съобщава на Маргарита Маринчева 
Желязкова, собственица на имот с идентифика-
тор 48502.37.235 по КККР, образуван от имот с 
идентификатор 48502.37.44 по регистър към одо-
брения ПУП – ПП, намиращ се в землището на 
с. Михайлово, община Стара Загора, област Стара 
Загора, за постановяването на Решение № 257 от 
26.04.2022 г. на Министерския съвет, с което се 
отчуждават имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождението на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
3804

2. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на подобект 06 „Пътен прелез на км 39+092“ за 
изграждане на пътен надлез на км 39+092 от учас-
тък 1, подобект 14 „Пътен прелез на км 119+450“ 
за изграждане на пътен надлез на км 119+453 

и подобект 15 „Пътен прелез на км 85+083“ за 
изграждане на пътен надлез на км 85+106 от пози-
ция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на 
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ 
от проект „Рехабилитация на железопътния учас-
тък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на 
област Стара Загора на основание чл. 34б, ал. 3 
от Закона за държав ната собственост съобщава 
на Ганчо Милчев Ганев, наследник на Милчо 
Ганев Милчев, Станка Славова Иванова и На-
дежда Иванова Славова-Гарлати, наследници на 
Нанка Ганева Тонева, съсобственици на имот с 
идентификатор 48502.38.759 по КККР, образуван от 
имот с идентификатор 48502.38.1 по регистър към 
одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището 
на с. Михайлово, община Стара Загора, област 
Стара Загора, за постановяването на Решение 
№ 257 от 26.04.2022 г. на Министерския съвет, с 
което се отчуждават имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред администра-
тивния съд по местонахождението на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
3805

3. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – Со-
фия, обявява конкурси за обучение на военно-
служещи в редовна форма на докторантура за 
придобиване на образователна и научна степен 
„доктор“ през учебната 2022 – 2023 г. Срок за 
подаване на документи за участие в конкурса: 
25.11.2022 г. За дата на подаване на документите 
от кандидатите се счита датата на завеждане-
то им в регистратурата на Военната академия 
„Г. С. Раковски“. Изискванията към кандида-
тите и необходимите документи за участие в 
конкурса са определени със Заповед № ОХ-594 
от 21.06.2022 г. на министъра на отбраната на 
Република България. Документи и справки – Со-
фия, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 
02/92-26-512, 02/92-26-675.

Списък на докторските програми за обучение 
в редовна форма на докторантура

№ Професионално 
направление,
докторска  
програма

Научен  
проблем/тема

Брой 
обуча-
еми

1. Военно дело, Ор-
ганизация и уп-
равление на въ-
оръжените сили

Интеграция на 
КИС на роботи-
зиран компонент 
в бойна операция

1

2. Психология, Во-
енна психология

Организационна 
култура и лидер-
ски стил във во-
енна организация

1

3865
37. – Военномедицинската академия – София, 

обявява конкурси за прием на редовни и задочни 
докторанти за 2023 г. съгласно Заповед № ОХ-
594 от 21.06.2022 г. на министъра на отбраната 
по следните научни специалности: „Гръдна хи-
рургия“ – едно задочно място; „Физиотерапия, 
курортология и рехабилитация“ – едно задочно 
място; „Гастроентерология“ – едно задочно мяс-
то; „Неврология“ – едно задочно място; „Обща 



БРОЙ 50  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  155   

хирургия“ – шест задочни места; „Пластична 
и естетична хирургия“ – едно задочно място; 
„Онкология“ – три задочни места; „Съдова хирур-
гия“ – две задочни места. Документите се подават 
в „Явно деловодство“ на ВМА до 28.09.2022 г. 
Изискванията към участниците, необходимите 
документи и темите за конкурсните изпити са 
публикувани в Заповед № ОХ-594 от 21.06.2022 г. 
на министъра на отбраната и на интернет стра-
ницата на ВМА: www.vma.bg. За повече инфор-
мация: служба „Учебна и научноизследователска 
дейност“, тел.: 922 51 30; 922 51 41.
3864

191. – Нов български университет – София, 
обявява конкурс за един доцент в област на 
висше образование 8. Изкуства, професионално 
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. 
Срок за подаване на документи – 2 месеца от 
обнародването на обявата в „Държавен вест-
ник“. Документите се подават в Нов български 
университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел 
„Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.
3895

8. – Институтът по биоразнообразие и екосис- 
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, 
обявява конкурс за академичната длъжност доцент 
по научна специалност „Генетика“ за нуждите 
на секция „Биомониторинг и екологичен риск“, 
отдел „Екосистемни изследвания, екологичен 
риск и консервационна биология“ – един, със 
срок за подаване на документи 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Изискванията 
към кандидатите и документите за конкурса са 
публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ 
(тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com). До-
кументи се подават в деловодството на ИБЕИ, 
бул. Цар Освободител № 1, София.
3926

267. – Институтът по невробиология при 
БАН – София, обявява конкурс за академична-
та длъжност доцент – един, по професионално 
направление 4.3. Биологически науки, научна 
специалност „Физиология на животните и чо-
века“, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Информация и подаване 
на документи – в канцеларията на института, 
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, стая 213, 
тел. 02/979-2151.
3908

61. – Институтът по отбрана „Професор 
Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за 
академична длъжност главен асистент за цивилен 
служител в област на висшето образование 5. 
Технически науки, професионално направление 
5.3. Комуникационна и компютърна техника, 
научна специалност „Информационни технологии 
и киберсигурност“ – едно място, със срок за пода-
ване на документите 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на 
документите от кандидатите се счита датата на 
завеждането им в регистратурата на Института 
по отбрана. Упражняването на длъжността, за 
която е обявен конкурсът, изисква ниво за дос-
тъп до класифицирана информация „Секретно“ 
(кандидатите, които нямат такова разрешение, 
следва да отговарят на изискванията на чл. 40, 
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната 

информация). Условията на конкурса са обявени 
в Заповед № 274 от 17.06.2022 г. на директора 
на Института по отбрана. Документи и справ-
ки – София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: 
02/9221820, 02/9221821, 02/9221812, 02/9221805.
3918

5. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – изменение на 
план за регулация (ИПР) в териториален обхват: 
УПИ I – „за нужди на МВР – за културен дом 
и ресторант“, кв. 10, УПИ I – „за физкултурни 
нужди“, и УПИ IV-6 от кв. 6, терен без отреж-
дане, съставляващ кв. 9, ПИ с идентификатори 
68134.1936.791, 68134.1936.792, 68134.1936.793, 
68134.1936.1219, 68134.1936.1466, 68134.1936.698, 
изменение на общите регулационни граници с 
УПИ II-2 от кв. 10 и УПИ VIII – „за спец. нуж-
ди“, кв. 6, за привеждането им в съответствие с 
имотните граници; изменение на плана за улична 
регулация (ИПУР) за заличаване на улици от о.т. 
38 – о.т. 46 и от о.т. 39 – о.т. 47, сливане на кв. 
6, 9 и 10 в нов кв. 6, м. Панорамен път – Специ-
ални нужди – Беловодски път, район ,,Витоша“. 
Проектите са изложени в Район ,,Витоша“. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в ,,Държавен вестник“ заин-
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до главния архитект на Столичната община чрез 
Район ,,Витоша“.
3789

16. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 347 по 
протокол № 56 от 26.05.2022 г. е одобрен проект 
за подробен устройствен план: изменение на пла-
на за регулация – план-извадка на УПИ III-589 
от кв. 14, м. Бул. Цариградско шосе 7 – 11 км, 
и създаване на нов УПИ I-2507 – „за ЖС, КОО 
и ПГ“, в нов кв. 510 (м. Ж.к. Дружба – разши-
рение (ул. Обиколна), ПИ с идентификатор 
68134.0504.2507; изменение на плана за улична 
регулация – план-извадка на улица от о.т. 68а 
до о.т. 75, м. Бул. Цариградско шосе 7 – 11 км 
(м. Ж.к. Дружба – разширение (ул. Обиколна); 
изменение на плана за застрояване – план-извадка 
с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ 
I-2507 – „за ЖС, КОО и ПГ“, кв. 510, м. Ж.к. 
Дружба – разширение (ул. Обиколна), ПИ с иден-
тификатор 68134.1504.2507 по КККР на гр. София, 
район „Искър“. Решението и одобреният проект на 
ПУП са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Искър“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Искър“ и 
се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
3852

8. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 215 по 
протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС е одобрен 
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подробен устройствен план – изменение на 
план за улична регулация между о.т. 99в – о.т. 
99г – о.т. 99д до о.т. 99е за създаване на нова 
задънена улица от о.т. 200 (нова) – о.т. 201 
(нова) – о.т. 202 (нова) – о.т. 203 (нова) – о.т. 204 
(нова) – о.т. 205 (нова) – о.т. 206 (нова) – о.т. 207 
(нова) – о.т. 208 (нова) – о.т. 209 (нова) – о.т. 210 
(нова) – о.т. 211 (нова) – о.т. 212 (нова) – о.т. 213 
(нова) – о.т. 214 (нова) до о.т. 215 (нова), м. Кв. 
Вердикал, район „Банкя“, и план за регулация и 
застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с иденти-
фикатори 02659.2231.96 и 02659.2231.95 по кадас-
трална карта, създаване на УПИ XXXIV-96 „за 
ЖС“, УПИ ХХХV-96 „за ЖС“, УПИ XXXVI-95 
„за ЖС“ u УПИ XXXVII-95 „за ЖС“, кв. 38, м. 
Кв. Вердикал, район „Банкя“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
3853

10. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 348 от 
26.05.2022 г. на СОС е одобрен подробен ус-
тройствен план – план за регулация, на м. Суха 
река – запад, кв. 12, УПИ ХІ-851, 852, представ-
ляващ неразделна част от план за регулация на 
м. Суха река – запад, одобрен с Решение № 325 
от 27.06.2013 г. на СОС. Проектът е изложен в 
Район „Подуяне“. Решението може да бъде об-
жалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Подуяне“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
3854

50. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен преработен проект за план за регу-
лация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ, 
план-схеми на инженерната инфраструктура по 
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхват на м. Младост 
1А – разширение – м. БАН-VІІ-VІІІ км – първи 
етап, съгласно посочения обхват с черна линия 
със зелени точки; експертни оценки по чл. 22, 
ал. 8 от ЗУТ, приети с решение на комисията 
по чл. 210 от ЗУТ с протокол № ЕС-ПО-07 от 
26.05.2022 г., т. 1. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ в срок един месец от датата на обнарод-
ването на настоящото обявление в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени възражения по проекта чрез Район 
„Младост“ – СО.
3790

106. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за изменение на подро-
бен устройствен план – план за регулация на с. 
Краище, одобрен с Решение № 114, протокол № 9 
от 26.09.2011 г. на Общинския съвет – Белица, с 

цел промяна местоположението и ширината на 
улицата между о.т. 45 до о.т. 51, като: оста на 
улицата се транслира с около 3,85 м посока кв. 
16; общата ширина на пътното платно на ули-
цата се променя от 6,00 м на 4,50 м; тротоарът 
откъм кв. 16 променя ширината си от 4,00 м на 
0,90 м; тротоарът откъм ПИ 39270.1.1031 става с 
променлива ширина. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, 
ул. Георги Андрейчин № 15.
3827

106а. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация на с. Кра-
ище, одобрен с Решение № 114, протокол № 9 от 
26.09.2011 г. на Общинския съвет – Белица, с цел 
отразяване елементите на уличното пространство 
между о.т. 107-95а-95б-95в-95г-95д до о.т. 85, пред-
ставляващ ПИ с идентификатор 39270.1.1529 по 
КККР на с. Краище. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
админис трация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, 
ул. Георги Андрейчин № 15.
3828

3. – Община Благоевград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
рен план (ПП) за трасе на кабел НН от мачтов 
трафопост в имот с идентификатор 68792.234.314 
за захранване на имот № 532.421 в м. Валого по 
плана на новообразуваните имоти на землище 
с. Логодаж, община Благоевград, с трасе и сер-
витут, засягащи и ограничаващи ползването на 
имоти с идентификатори 68792.234.314 (пасище, 
мера – общинска собственост), 68792.234.715 
(полски път – общинска собственост) по ка-
дастралната карта на землище с. Логодаж, об-
щина Благоевград, и имоти № 532.426 (полски 
път – общинска собственост) и № 532.427 (трайни 
насаждения – ползвател: Община Благоевград) 
по плана на новообразуваните имоти на земли-
ще с. Логодаж, община Благоевград. Проектът 
се намира в стая № 219 в сградата на Община 
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Благоевград. 
3729

10. – Община Брезово на основание чл. 129, 
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, 
че с Решение № 504 на Общинския съвет – гр. 
Брезово, взето на заседанието му, състояло се на 
26.05.2022 г., протокол № 43, е одобрен подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за трасе на довеждащ водопровод за водоснаб-
дяване на съществуваща сграда в имот 391.11 по 
плана на новобразуваните имоти на местност 
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Кръстев кладенец в землището на с. Златосел, 
община Брезово, област Пловдив, одобрен със 
Заповед № 789 от 22.12.2003 г. на областния упра-
вител на област Пловдив. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община Брезово пред Админи-
стративния съд – Пловдив.
3791

3. – Областният управител на област с адми-
нистративен център Варна на основание чл. 149, 
ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от 
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж 
№ 110 от 16.06.2022 г. за обект: „Реконструкция 
на ВЕЛ 20 kV „Хотела“ от Подстанция „Девня 
1“ до стомано-решетъчен стълб с координати 
N 43°17ꞌ99.16ꞌꞌ, Е 27°27ꞌ44.40 ꞌꞌ“ на територията на 
област Варна: землищата на с. Ветрино и с. Нео-
фит Рилски, община Ветрино, гр. Девня, община 
Девня. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
разрешението за строеж подлежи на обжалване от 
заинтересованите лица пред Административния 
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез областния управител 
на област с административен център Варна.
3808

17. – Община Велинград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава за разрешен с Решение 
№ 160 от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – Ве-
линград, проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план за трасе на нова въз-
душна линия за обект: Парцеларен план за трасе 
на нова въздушна линия ниско напрежение 1 kV 
от ТП „Мариница“ в ПИ 23234.341.70 до нов стълб 
за захранване на ПИ 23234.341.61 по КККР на 
землището на с. Драгиново, община Велинград, 
област Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват 
проекта в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ до кмета на община Ве-
линград.
3797

2. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на подробен устройствен план – пар-
целарен план за елементи на техническата ин-
фраструктура „Реконструкция на общински път 
SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. 
Казанлък до яз. „Копринка“, засягащо следните 
поземлени имоти с идентификатори по КККР: за 
землището на гр. Казанлък, община Казанлък: 
35167.21.105, 35167.52.235, 35167.49.234, 35167.48.100, 
35167.307.83, 35167.21.227, 35167.21.601, 35167.47.226 и 
35167.49.228; за землището на с. Копринка, община 
Казанлък: 38563.121.116, 38563.28.342, 38563.120.488, 
38563.120.96, 38563.120.399, 38563.157.198, 38563.20.339, 
38563.28.114, 38563.28.529, 38563.28.562, 38563.28.343, 
38563.28.101, 38563.28.70, 38563.28.271, 38563.156.1, 
38563.157.1, 38563.159.523, 38563.159.1, 38563.155.15, 
38563.155.14, 38563.155.16, 38563.155.17, 38563.155.18, 
38563.155.19, 38563.155.20, 38563.155.6, 38563.21.1 и 
38563.159.519. В едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да 
разгледат проекта в стая № 18 в общинската ад-
министрация – Казанлък, и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта.
3833

8. – Община Карлово на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 846 от 26.05.2022 г. на Общинския 
съвет – Карлово, е одобрен подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи 
на техническата инфраструктура – електропровод 
за захранване на поземлени имоти с идентифика-
тори 36498.704.114, 36498.704.4009 и 36498.704.4010 
в м. Ени кория по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри на гр. Карлово. Подробният 
устройствен план – парцеларен план предвижда 
новото трасе на електропровода да премине през 
следните поземлени имоти: ПИ с идентифика-
тор 36498.11.1 – обществен извънселищен парк, 
горски парк – общинска публична собственост 
по КККР на гр. Карлово; ПИ с идентификатор 
36498.704.9607 – за второстепенна улица – общин-
ска публична собственост по КККР на гр. Карлово; 
ПИ с идентификатор 36498.704.131 – за друг вид 
застрояване – общинска публична собственост 
по КККР на гр. Карлово; ПИ с идентификатор 
36498.704.9608 – за второстепенна улица – общин-
ска публична собственост по КККР на гр. Карлово; 
ПИ с идентификатор 36498.704.9609 – за второсте-
пенна улица – общинска публична собственост 
по КККР на гр. Карлово; ПИ с идентификатор 
36498.704.9611 – за второстепенна улица – об-
щинска публична собственост по КККР на гр. 
Карлово. Решението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
3753

9. – Община Луковит на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за обект: „Опорен пункт 
при 91+150 по трасето на АМ „Хемус“, участък 
от км 87+800 до км 103+150“. На територията 
на община Луковит парцеларният план засяга 
поземлени имоти в землището на с. Торос. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения проект в сградата на Община Лу-
ковит и да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
3837

37. – Община Пазарджик на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна 
линия за връзка на ПИ 65468.118.1 (проектен 
УПИ V-1, 3, 4, 5, 6, 15, 16 за производство на 
ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели), м. 
Палешникова курия, землище на с. Сбор, община 
Пазарджик, и подстанция 33/110 kV „Априлци“, 
намираща се в УПИ III-115.27, за производство 
на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) 
(ПИ 65468.115.27) в м. Сакарджа, землище на 
с. Сбор, община Пазарджик. Проектното трасе 
започва от фотоволтаична централа, намираща 
се в ПИ 65468.115.27 (НТП – за електроенергий-
но производство), собственост на възложителя, 
минава през ПИ 65468.115.26 (НТП – за елек-
троенергийно производство), собственост на 
възложителя, след което пресича ПИ 65468.115.8 
(НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
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път) и се установява в ПИ 65468.115.6 (НТП – за 
електроенергийно производство), собственост на 
възложителя, насочвайки се на югоизток след 
около 1000 м пресича ПИ 00571.2.7 (НТП – дере),  
м. Сакарджа, с. Априлци, и стига до ПИ 65468.118.1, м. 
Палешникова курия, землище на с. Сбор, община 
Пазарджик. Дължината на трасето е около 1095 м –  
общинска публична и частна собственост на въз-
ложителя. Сервитутът на кабелната линия е по  
2 м от двете страни на оста на трасето. Проектът 
е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения до общинската администрация.
3730

4. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) за обект: Нови кабели 20 
kV от нови кабелни муфи 20 kV до нов БКТП в 
УПИ I-06077.30.907 за външно ел. захранване на 
„Предприятие за преработка на биоплодове и 
зеленчуци“ в УПИ I-06077.30.907 – предприятие 
за преработка на биоплодове и зеленчуци, м. Не-
шовица, землище с. Браниполе, община „Родопи“. 
Проектното трасе преминава през поземлени 
имоти с идентификатори 06077.30.181, 06077.30.194, 
06077.30.331, 06077.30.904, 06077.40.554 и 06077.40.557 
по кадастралната карта на землище с. Браниполе, 
община „Родопи“. Дължината на трасето е 95,12 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“ и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
3761

5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 
20 kV“ от кабелни муфи, разположени в ПИ с ид. 
03304.30.168 до същ. ЖР стълб № 57-2, разполо-
жен в ПИ 03304.25.14 в сервитутните граници на 
електропровод 20 kV „Белащица“ по плана на с. 
Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе 
преминава през поземлени имоти с идентифи-
катори 03304.25.14, 03304.25.18 и 03304.30.168 по 
кадастралната карта на землище с. Белащица, 
община „Родопи“. Дължината на трасето е 105,11 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“ и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
3762

485. – Община Русе на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 960, прието 
с протокол № 35 от 16.06.2022 г. на Общинския 
съвет – Русе, е одобрен ПУП – изменение на 
план за улична регулация в района на кръсто-
вище на ул. Потсдам и ул. Иван Ведър и план за 
регулация на УПИ XXXI-213 в кв. 3008, Източна 
промишлена зона по плана на гр. Русе, община 
Русе. Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез 
Общинския съвет – Русе, пред Административния 
съд – Русе.
3836

399. – Община Своге на основание чл. 150, 
ал. 8 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобща-
ва одобрените части на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: 
„Укрепване свлачище на път SFO 3611 (ІІ-16 
Своге – Томпсън) – Лесков дол при км 0+500 в 
землището на с. Лесков дол с № SFO 43.43390-03“ 
(„Свлачищен участък на път SFO 3611 (II-16 Сво-
ге – Томпсън) – с. Лесков дол, при км 0+500, в 
землището на с. Лесков дол № SFO 43.43390-03“), 
община Своге, Софийска област, както следва: с 
Решение № 672 от протокол № 39 от 15.06.2022 г. 
на Общинския съвет – Своге, е одобрен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
рен план (ПП) за линеен обект на техническата 
инфраструктура за изграждане на геозащитни 
съоръжения в обхват на части от имоти: общин-
ски имот с идентификатор 62414.78.92, с трайно 
предназначение на територията: територия на 
транспорта, и начин на трайно ползване: за друг 
поземлен имот за движение на транспорта, и 
имот с идентификатор 62414.72.32, с трайно пред-
назначение на територията: горска, и начин на 
трайно ползване: друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на Стоян Спасов Иванов по 
Решение по чл. 13, ал. 5 от ЗВСГЗГФ № 1-Г от 
12.09.2000 г., издаден от ОС „ЗГ“ Своге (по данни 
от КККР), и двата имота по кадастралната карта 
и кадастралните регистри (КККР) на с. Редина, 
община Своге, Софийска област; съгласуван и 
одобрен технически инвестиционен проект на 
15.06.2022 г. и издадено Разрешение за строеж № 48 
от 15.06.2022 г. от главния архитект на община 
Своге за обект: „Укрепване свлачище на път SFO 
3611 (ІІ-16 Своге – Томпсън) – Лесков дол при км 
0+500 в землището на с. Лесков дол с № SFO 
43.43390-03“ („Свлачищен участък на път SFO 
3611 (II-16 Своге – Томпсън) – с. Лесков дол при 
км 0+500, в землището на с. Лесков дол № SFO 
43.43390-03“), община Своге, Софийска област. 
Преписката се намира в дирекция „Устройство 
и развитие на територията“ при Община Своге 
и справки по нея могат да се правят всеки ра-
ботен ден от седмицата. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица може да 
обжалват комплексния проект за инвестиционна 
инициатива чрез Община Своге пред Админи-
стративния съд – София област, в 30-дневен срок 
от деня на обнародването в „Държавен вестник“ 
на oбявлението.
3802

98. – Община Стамболийски, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за 
обект: „Довеждащи водопроводи от нови тръбни 
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кладенци в ПИ с ид. № 34028.8.1 в землището 
на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, до 
ПС „Брестовица 2“ в ПИ с ид. № 06505.29.42 в 
землището на с. Брестовица, община „Родопи“, 
и до ПС „Кадиево“ в ПИ с ид. № 35095.11.108 
в землището на с. Кадиево, община „Родопи“, 
област Пловдив. Заинтересуваните лица могат 
да се запознаят със съдържанието на проекта в 
отдел УТ в Община Стамболийски и при несъг-
ласие на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“.
3822

91. – Община Стражица на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани 
и пряко засегнати страни, че с Решение № 526 
от 31.05.2022 г. е одобрен проект за частично 
изменение на действащ подробен устройствен 
план – план за регулация (ЧИ на ПУП – ПР) в 
обхват: УПИ I – „за озеленяване“, в кв. 1, и УПИ 
I – „за озеленяване“ в кв. 2, с. Царски извор, общи-
на Стражица, област Велико Търново. Премахва 
се улица с о.т. 7 – 9, с което кв. 1 с УПИ I – „за 
озеленяване“, и кв. 2 с УПИ I – „за озеленяване“, 
се обединяват в един нов самостоятелен кв. 1 с 
един УПИ I – „за производствено-складови дей-
ности“, с площ 30 965 м2. Възложител – Община 
Стражица. Преписката се намира в стая № 112 
в общинската администрация. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде 
обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Стражица до Административния 
съд – Велико Търново. 
3834

91а. – Община Стражица на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани 
и пряко засегнати страни, че с Решение № 533 
от 31.05.2022 г. е одобрен проект за частично 
изменение на подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) 
в обхват: УПИ VI – „за производствено-складови 
дейности“, в кв. 166, гр. Стражица, община Стра-
жица, област Велико Търново. Създава се нова 
улица с о.т. 519 – 520 с ширина 10 м за подобря-
ване обслужването на урегулираните поземлени 
имоти, граничещи с ул. Уилям Гладстон, която е 
от четвъртокласната пътна мрежа и е натоварена. 
Със създаването на новата улица се обособява 
нов кв. № 166А. В кв. 166А, УПИ VI – „за про-
изводствено-складови дейности“, се разделя на 
два нови самостоятелни урегулирани поземлени 
имота, както следва: УПИ VI – „за производстве-
но-складови дейности“, с площ 2024 м2 и УПИ I –
„за жилищно строителство“, с площ 1000 м2. 
Устройствените показатели за новообразуваните 
УПИ са: за УПИ I – „за жилищно застрояване“: 
Н < 10 м, плътност на застрояване (Пз) ≤ 60 %; 
интензивност на застрояване (Кинт.) ≤ 1,2; озе-
ленена площ (Оз) ≥ 0,4 – съответстващи на зона 
Жм – за ниско жилищно застрояване. За УПИ 
VI – „за производствени и складови дейности“: 
Н < 10 м, плътност на застрояване (ПЗ) ≤ 80 %; 
интензивност на застрояване (Кинт.) ≤ 2,5; 
озеленена площ (Оз) ≥ 0,2 – съответстващи на 

зона Пп – предимно производствена. Възложи-
тел – Георги Димитров. Преписката се намира 
в стая № 112 в общинската администрация. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може 
да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община Стражица до Админи-
стративния съд – Велико Търново. 
3835

8. – Община Трън на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изме-
нение на ПУП на с. Забел, като съществуващ ПИ 
№ 320 се урегулира изцяло по имотни граници 
в УПИ III-320, кв. 19. Новообразуваният УПИ 
III-320 – „за Жс“, от кв. 19 е с площ 11 253 кв. м. 
Удължава се улица от о.т. 240 до нова проектна 
о.т. 298, завършваща с уширение. При о.т. 296 – 297 
се обособява задънена улица с уширение. Пред-
вижда се бъдещо застрояване за новообразувания 
УПИ в ограничителните линии на застрояване и 
следните устройствени параметри: максимална 
височина на кота корниз – 10 м; максимална 
плътност на застрояване – 50 %; максимална 
интензивност на застрояване – 1,0; минимална 
озеленена площ – 40 %; начин на застроява-
не – свободно. Заинтересуваните страни на 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на 
съобщението могат да се запознаят с проекта и 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания до общинската администрация.
3849

8а. – Община Трън на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за изменение на ПУП на гр. Трън, като от ПИ 
с идентификатори 737273.550.16, 737273.550.739 
и 737273.550.737 се образува нов проектен ПИ 
737273.550.7, който се урегулира в УПИ XXXVIII-7 
в кв. 33 в съответствие с кадастралните граници 
на имота. Изменя се уличната регулация между 
о.т. 82б – 82а – 82в – 82, като същата минава по 
кадастралните граници на ПИ с идентификато-
ри 737273.550.16, 737273.550.739 и 737273.550.737, 
обединени в нов проектен ПИ 737273.550.7. В об-
хвата на проектното предложение устройствената 
зона за озеленяване се променя в устройствена 
жилищна зона с преобладаващо застрояване с 
малка височина и плътност. Новообразуваният 
УПИ XXXVIII-7 – „за Жс“, в кв. 33 е с площ 927 
кв. м. Заинтересуваните страни на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ на съобщението 
могат да се запознаят с проекта и да направят 
писмени възражения, предложения и искания до 
общинската администрация.
3850

384. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа-
ние чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план за трасе на оптичен кабел. Трасето 
минава през поземлени имоти с идентификатори 
32740.23.187, 32740.23.190, 32740.28.362, 32740.30.362 
и 32740.30.131, публична общинска собственост, 
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път, и 32740.28.126, стопанисвано от общината, 
с НТП – пасище, по КККР, намиращи се в зем-
лището на с. Генерал Инзово, през поземлени 
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имоти с идентификатори 40018.28.49, 40018.60.51, 
40018.27.36 и 40018.58.50, публична общинска 
собственост, с НТП – за селскостопански, гор-
ски, ведомствен път, по КККР, намиращи се в 
землище с. Крумово. Дължината на трасето е 
7357 м, от които 3018,80 м са в землището на с. 
Генерал Инзово и 4338,20 м в землището на с. 
Крумово, община „Тунджа“, област Ямбол. Про-
ектът с пълна текстова и графична част на пар-
целарния план е на разположение за разглеждане 
и обществен достъп в стая № 103 в сградата на 
Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен 
адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1, всеки ра-
ботен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация.
3851

61. – Община с. Аврен, област Варна, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен и представен за разглеждане проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за елементите на техническата 
инфраструктура извън границите на урбани-
зираните територии за изграждане на обект: 
„Водопровод и въздушно кабелно електроза-
хранване“, преминаващи през поземлени имоти 
(ПИ) с идентификатори 37068.15.258, 37068.19.100 
и 37068.22.602 по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри (КККР), землище на с. Китка, 
община Аврен – общинска публична собственост, 
и ПИ с идентификатори 37068.19.90, 37068.19.91, 
37068.19.92 и 37068.19.93 – частна собственост, за 
присъединяване на потребителите на съответ-
ните експлоатационни дружества, собственици 
на ПИ с идентификатори 37068.19.88, 37068.19.89, 
37068.19.90, 37068.19.91, 37068.19.92, 37068.19.93, 
37068.19.94, 37068.19.95, 37068.19.96, 37068.19.97, 
37068.19.98 и 37068.19.99 по КККР, отговарящи 
съответно на урегулирани поземлени имоти 
(УПИ) I-087, УПИ II-087, УПИ III-087, УПИ 
IV-087, УПИ V-087, УПИ VI-087, УПИ VII-087, 
УПИ VIII-087, УПИ IX-087, УПИ X-087, УПИ 
XI-087 и УПИ XII-087 от кв. 19-0, намиращ се 
в м. Айкър дере, землище на с. Китка, община 
Аврен, от съществуващите проводи до граница-
та на имотите. Проектът и придружаващата го 
документация са изложени за справка в инфор-
мационния център на общината. На основание 
чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската 
администрация – Аврен, отдел „Устройство на 
територията“.
3782

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
62. – Управителният съвет на Сдружението 

на производителите на растителни масла и мас-
лопродукти в България – София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 2 от устава свиква 
общо събрание на 4.08.2022 г. (четвъртък) в Хил-
тън хотел – София, зала „Вихрен“, от 12 до 18 ч. 
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния 
съвет (УС) за дейността на сдружението за 2021 г.; 
проект за решение: общото събрание (ОС) приема 
отчета за дейността на сдружението за 2021 г.; 2. 
приемане на годишния счетоводен отчет на сдру-
жението за 2021 г.; проект за решение: ОС приема 
годишния счетоводен отчет на сдружението за 
2021 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението 
за 2022 г.; проект за решение: ОС приема бюджета 
за 2022 г.; 4. избор на УС и председател на УС; 
проект за решение: ОС освобождава от отговорност 
досегашните членове на УС и избира членове на 
УС и председател; 5. разни. Поканват се всички 
членове на сдружението да присъстват лично или 
чрез упълномощен представител. Подробните 
писмени материали по дневния ред са на разпо-
ложение в седалището на сдружението. Юриди-
ческите членове на сдружението се легитимират 
чрез удостоверение за актуално състояние. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден, на същото 
място с един час по-късно и при същия дневен ред.
4001

1. – Управителният съвет на сдружение „Кон-
федерация на българските писатели“ – Бургас, на 
основание чл. 11, ал. 1 от устава на Конфедераци-
ята на българските писатели и чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 27.08.2022 г. в 14 ч. в 
Бургас, Експозиционен център „Флора“, Приморски 
парк – Бургас – зала № 1, при следния дневен ред: 
1. отчет на управителния съвет за мандата; 2. избор 
на председател на управителния съвет на сдруже-
нието; 3. избор на членове на управителния съвет 
на сдружението; 4. решение за промяна на адреса 
на сдружението; 5. приемане на нов устав на сдру-
жението; 6. връчване на награди и почетни звания; 
7. други. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3855

19. – Управителният съвет на СНЦ „Дом на 
науката и техниката“ – Разград, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава на сдруже-
нието и решение от протокол № 9 от 20.06.2022 г. 
свиква общо събрание на 11.08.2022 г. в 16,30 ч. 
в Разград, ул. Бузлуджа № 2, зала 102, ет. 1, при 
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
управителния съвет за периода 2016 – 2021 г.; 
2. приемане на рамков бюджет на СНЦ „ДНТ“ 
за следващия мандат 2022 – 2027 г.; 3. избор на 
нов управителен съвет; 4. приемане на промени 
в устава на СНЦ „Дом на науката и техника-
та“. При липса на кворум съгласно чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото 
място и при същия дневен ред един час по-късно.
3909
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