УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В сила от 01.09.2020 г.
Приет с ПМС № 220 от 18.08.2020 г.
Обн. ДВ. бр.75 от 25 Август 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, числеността на
персонала и организацията на работата на Агенцията за качеството на социалните услуги,
наричана по-нататък "агенцията".
Чл. 2. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София
и с адрес на управление ул. Лъчезар Станчев № 20.
Чл. 3. Агенцията е администрация към министъра на труда и социалната политика
за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги и
лицензиране на доставчиците на социални услуги.
Чл. 4. Агенцията има следните правомощия:
1. осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги;
2. лицензира доставчиците на социални услуги;
3. прави предложения до министъра на труда и социалната политика за
разработване на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на
социалните услуги;
4. оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените
стандарти и критерии за качество на социалните услуги;
5. разработва критерии за анализ на добри практики за високо качество и
ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага
утвърждаването им на национално ниво.
Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с
бюджет по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
(3) Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от
министъра на труда и социалната политика съгласувано с министър-председателя.
(4) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато
ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от главния секретар или от директор на

дирекция, който се определя със заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен
случай.
Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 6. Изпълнителният директор на агенцията:
1. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на
агенцията и я представлява пред други органи и организации;
2. управлява и контролира финансовата дейност на агенцията при спазване на
принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност и
определя лице, което да изпълнява функции на финансов контрольор;
3. организира и ръководи контролната дейност на агенцията;
4. организира, координира и контролира изпълнението на програми и проекти в
областта на качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги;
5. издава индивидуални административни актове в рамките на своята
компетентност;
6. издава наказателни постановления по Закона за социалните услуги (ЗСУ);
7. дава становища по проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на
агенцията;
8. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика доклад за
дейността на агенцията;
9. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните
правоотношения с тях;
10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по
трудово правоотношение в агенцията;
11. утвърждава длъжностното разписание на администрацията на агенцията;
12. създава екипи, работни групи, съвети за решаване на въпроси от своята
компетентност и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;
13. прави мотивирани предложения до министъра на труда и социалната политика
за прекратяване на финансирането на социални услуги от държавния бюджет в случаите,
които са определени в ЗСУ;
14. прави мотивирани предложения до изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане по § 34, ал. 2 и по § 35, ал. 4 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСУ;
15. издава задължителни предписания в случаите, които са определени в ЗСУ;
16. утвърждава етичния кодекс на служителите на агенцията;
17. представя на министъра на труда и социалната политика ежегоден анализ
относно състоянието и ефективността на социалните услуги;
18. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната
информация;
19. определя, документира и налага отговорности по изпълнението, контрола и
информираността за всички процеси и дейности, които са свързани с развитието,

поддръжката и експлоатацията на информационните и комуникационните системи, като
се спазва принципът, че едно лице не може да контролира собствената си дейност.
Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I.
Структура
Чл. 7. Структурата на агенцията включва:
1. обща администрация, която е организирана в една дирекция;
2. специализирана администрация, която е организирана в една дирекция.
Чл. 8. Общата численост на персонала на агенцията е посочена в приложението.
Раздел II.
Главен секретар
Чл. 9. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на
агенцията и се назначава от изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на
агенцията и следи за точното спазване на нормативните актове и за изпълнение на
законовите разпореждания на изпълнителния директор;
2. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и
административните звена, както и между административните звена на агенцията;
3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
4. осигурява условия за нормална и ефективна работа на административните звена
на агенцията;
5. осъществява общ контрол за изпълнение на възложените административни
задачи;
6. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и за
опазването на служебната тайна;
7. изготвя годишен доклад за състоянието на административната дейност в
агенцията;
8. изпълнява и други функции и задачи, възложени му от изпълнителния директор
на агенцията.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от
определено с писмена заповед на изпълнителния директор длъжностно лице.
Раздел III.

Обща администрация
Чл. 10. Общата администрация е организирана в дирекция "Административноправно, финансово и информационно обслужване".
Чл. 11. Дирекция "Административно-правно, финансово и информационно
обслужване":
1. осъществява дейностите по управление на човешките ресурси, които са
свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения, разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните
характеристики на служителите, водене и съхраняване на служебните и трудовите
досиета на служителите в агенцията;
2. изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на агенцията;
3. организира въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението
на длъжностите и повишаването на професионалната квалификация на служителите;
4. оказва правна помощ на изпълнителния директор и на административните звена
на агенцията с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като
дава мотивирани становища по правни въпроси;
5. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други
институции и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на
агенцията;
6. изработва или участва в изработването на проекти на нормативни актове, които
засягат дейността на агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове;
7. изготвя проекти на договори, заповеди, наказателни постановления и други
актове и документи, които са свързани с дейността на агенцията;
8. планира, организира и координира всички дейности във връзка с управление на
цикъла на обществените поръчки;
9. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация;
10. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на
агенцията в съответствие с нормативните изисквания, както и за съхраняването на
счетоводните документи;
11. разработва проект на годишен отчет и бюджетна прогноза на агенцията;
12. изготвя общия годишен финансов отчет на агенцията;
13. изготвя касов отчет за представяне на първостепенния разпоредител с
бюджет;
14. отговаря за управлението на собствеността на агенцията, организира и
отговаря за правилното и законосъобразно ползване и управление на имотите, които са
предоставени на агенцията;
15. осъществява материално-техническото обслужване на дейността на агенцията;
16. извършва транспортното обслужване на агенцията, поддръжката и ремонта на
транспортните средства, контролира разходите и отчетите за гориво;
17. извършва административното обслужване на физически и юридически лица и

координира работата по постъпили от тях предложения, сигнали и жалби;
18. организира поддържането на информационната и комуникационната система и
свързаност на агенцията и на вътрешната система за обмен на информация;
19. организира и осъществява деловодната и архивната дейност в агенцията,
въвежда информация в административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за
администрацията;
20. организира, осигурява и следи за спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд.
Чл. 12. (1) Функциите на общата администрация по чл. 11, т. 1 - 3 или част от тях
могат да бъдат изпълнявани като споделени услуги в системата на труда и социалната
политика.
(2) Взаимодействието между звената в системата на Министерството на труда и
социалната политика, които осъществяват споделени услуги, и агенцията се определя със
заповед на министъра на труда и социалната политика.
Раздел IV.
Специализирана администрация
Чл. 13. (1) Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор
при осъществяване на правомощията му по ЗСУ.
(2) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Контрол,
мониторинг и лицензиране на социалните услуги".
Чл. 14. Дирекция "Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги":
1. осъществява контрол по спазването на изискванията на ЗСУ и мониторинг на
предоставянето на социалните услуги, в т.ч. интегрираните междусекторни услуги по чл.
140, ал. 3 от ЗСУ, както и интегрираните здравно-социални услуги по чл. 144, ал. 3 от ЗСУ;
2. разработва предложения за нормативни стандарти и критерии за качество и
ефективност на социалните услуги;
3. оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените
стандарти и критерии за качество на социалните услуги;
4. проверява спазването на стандартите за качество на социалните услуги, които
са определени в Наредбата за качеството на социалните услуги;
5. извършва проверки за съответствието с нормативните изисквания на дейността
на доставчиците на социални услуги, общините, териториалните структури на Агенцията за
социално подпомагане и други органи, които са отговорни за прилагането им;
6. проверява спазването на правата на потребителите на социални услуги;
7. извършва проверки за начина, по който общините и частните доставчици на
социални услуги разходват средства от държавния бюджет;
8. извършва мониторинг, въз основа на който изготвя ежегодно анализ относно
състоянието и ефективността на социалните услуги;
9. дава задължителни предписания за отстраняване на допуснати нарушения и

определя подходящ срок за изпълнението им съобразно тежестта и степента на
допуснатото нарушение;
10. изготвя становища във връзка с предварителното одобрение на създаването и
промяната на мястото на предоставяне на социални услуги съгласно Националната карта
на социалните услуги;
11. предлага издаването на задължителни предписания до кметовете на общини за
прекратяване предоставянето на социални услуги, финансирани от общинския бюджет, и
за възлагане на предоставянето на социални услуги на частни доставчици, когато
услугите са включени в Националната карта на социалните услуги;
12. предлага прекратяване на финансирането на социални услуги от държавния
бюджет;
13. изготвя становища относно съответствието на социални услуги, чието
предоставяне от общината е възобновено, със стандартите за качество, определени в
Наредбата за качеството на социалните услуги;
14. извършва периодични проверки и изготвя анализи по § 34 и 35 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСУ;
15. участва в изготвянето на плановете по § 34, ал. 3 и § 35, ал. 4 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСУ;
16. съставя актове за установяване на нарушения и неизпълнение на
задължителни предписания по ЗСУ;
17. лицензира частните доставчици на социални услуги по чл. 31, ал. 1 от ЗСУ;
18. разработва критерии за анализ на добри практики за високо качество и
ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага
утвърждаването им на национално ниво;
19. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на
социалните услуги;
20. води Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги;
21. води Регистър на постъпилите заявления за издаване и подновяване на лиценз;
22. вписва данни за извършени нарушения в Регистъра на лицензираните
доставчици на социални услуги;
23. извършва анализ на постъпили предложения, жалби и сигнали в областта на
социалните услуги;
24. събира, анализира и съхранява ежегодно представяните от доставчиците на
социални услуги отчети;
25. събира, анализира и съхранява ежегодно представяните от кметовете на
общини анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се
предоставят на територията на управляваните от тях общини;
26. обработва, проверява и подготвя отговори по подадени предложения, жалби и
сигнали в областта на качеството, ефективността, контрола, мониторинга и
лицензирането на социалните услуги.
Раздел V.
Организация на работата в агенцията

Чл. 15. Организацията на работата в агенцията, оперативната дейност и
документооборотът се уреждат с вътрешни правила, инструкции и заповеди на
изпълнителния директор.
Чл. 16. (1) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на
агенцията и за решаване на въпроси от нейната компетентност се подават до
изпълнителния директор.
(2) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление или за други
незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители на
агенцията се подават до изпълнителния директор.
(3) Изпълнителният директор или упълномощено от него длъжностно лице възлага
с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или служител, от чиято
компетентност е поставеният въпрос. Изясняването на постъпил сигнал не може да се
възлага на служител, срещу чието действие или бездействие той е подаден.
(4) Изпълнителният директор на агенцията взема решение по сигнала в срок до два
месеца от постъпването му, като този срок може да бъде удължаван с един месец, ако
важни причини налагат това. Подателят се уведомява в 7-дневен срок за взетото решение
и за предприетите мерки по сигнала. При данни за извършено престъпление
изпълнителният директор на агенцията уведомява незабавно прокуратурата.
(5) Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, които не са подписани от
подателя или от негов представител по закон или по пълномощие.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите в агенцията при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите в агенцията е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка
30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) За служители в някои от структурните звена на агенцията с оглед спецификата
на изпълняваните от тях функции може да се определя работно време, различно от
работното време по ал. 2.
(4) Приемното време на изпълнителния директор и на служителите се определя
със заповед на изпълнителния директор, като се оповестява на специално обозначено
място в сградата на агенцията.
(5) Установяването на работното време и контролът по спазването му се определят
с акт на изпълнителния директор.
Чл. 18. Достъпът на външни лица в сградата на агенцията се разрешава след
издаване на пропуск от охраната.
Чл. 19. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в
агенцията могат да бъдат награждавани с отличия.
(2) Награждаването на служителите се извършва със заповед на изпълнителния
директор въз основа на мотивиран доклад от директор на дирекция.

Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 22, ал. 4 от ЗСУ.

Приложение към чл. 8

Численост на персонала в организационните структури и
административните звена на Агенцията за качеството на социалните
услуги - 79 щатни бройки

Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

13

в т.ч.:
дирекция "Административноправно, финансово и
информационно обслужване"

13

Специализирана администрация

64

в т.ч.:
дирекция "Контрол, мониторинг
и лицензиране на социалните услуги"

64

