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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ                                                 

 

Агенцията за качеството на социалните услуги е юридическо лице на 

бюджетна издръжка със седалище София и с адрес на управление ул. „Лъчезар 

Станчев“ № 20. 

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. Същата е създадена, 

считано от 01.07.2020 г. със Закона за социалните услуги (ЗСУ), като реалната си 

дейност агенцията стартира с назначаването на изпълнителния директор, считано 

от 15.09.2020 г. 

Агенцията има следните правомощия: 

 осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните 

услуги; 

 лицензира доставчиците на социални услуги; 

 прави предложения до министъра на труда и социалната политика за 

разработване на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на 

социалните услуги; 

 оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените 

стандарти и критерии за качество на социалните услуги; 

 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. 

Визията на АКСУ за 2021 г. произтича от основната й мисия - 

осъществяване на независим контрол и мониторинг на качеството на предоставяне 

на социалните услуги на национално ниво и законосъобразно провеждане на 

процедурите по лицензиране на кандидатите за доставчици на социални услуги. 

В тази връзка, визията на АКСУ за изпълнение на политиката в областта на 

социално подпомагане за 2021 г. е свързана основно с дейности, произтичащи от 

изпълнението на Националната програма за развитие: България 2030, 

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване с хоризонт до 2030 г., Националната стратегия за дългосрочна грижа, 

Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 

2017-2021 г., Актуализирания стратегически план на МТСП до 2021 г. и 

Доброволната европейска рамка за качеството на социалните услуги, приета от 

Комитета за социална закрила. 

Водещите приоритети за АКСУ през 2021 г. бяха: 

 Осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги и 

деинстуционализация; 

 Създаване на условия за предоставяне на качествени социални  

услуги чрез лицензиране на доставчиците; 

 Планиране, организиране и координация на всички дейности на 

АКСУ при осигуряване на законосъобразност на административните 

актове и процедури; 
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 Гарантирано повишаване качеството на административното 

обслужване и диалогичността в работата на АКСУ с гражданите и 

организациите. 

В тази връзка през отчетния период едно от предизвикателствата, с което 

АКСУ се справи компетентно и професионално, е повишаване качеството на 

административното обслужване и диалогичността в работата на Агенцията с 

гражданите и организациите. 

През 2021 г. АКСУ осигури възможности за предоставяне на услугите по 

канали за достъп, адекватни на спецификата на всяка услуга и изискванията на 

нуждите на нейните клиенти – възможност на клиентите за заявяване на услуги и 

усъвършенствани работни процеси по услуги. Заявителите на услугите заявяват и 

получават резултата от изпълнение на услугата по електронен път. 

Автоматизирането на процеса по изпълнение на административните услуги улесни 

служителите на Агенцията и позволи предлагане на качествени административни 

услуги, намаляващи административната тежест върху гражданите и бизнеса. 

Постигната е желаната ефективност при осъществяване на основните цели на 

администрацията - предоставянето на обслужване, съобразено с интересите на 

потребителите. 

Това от своя страна допринесе и за увеличаване на потенциала на Агенцията 

в областта на електронното управление и информационно-комуникационните 

технологии. 

През 2021 г. Агенцията работи усилено за това да подобри достъпа до 

информация, като публикува на интернет страницата си актуални новини и 

информация, свързана с дейността на администрацията. В страницата си Агенцията 

поддържа в актуалност информация за осъществяваните дейности, видовете 

предоставяни административни услуги, данните за осъществяване на контакт, 

секция „Най-често задавани въпроси“, информация и документи, свързани с 

лицензирането на доставчиците на социални услуги. 

 

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.9, ал.2, т.7 от Устройствения 

правилник на АКСУ и обхваща извършената през периода от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г. административна дейност и постигнати резултати в Агенцията. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

През отчетния период е извършено изменение в организационната 

структура на Агенцията, въз основа на Постановление № 159 от 15 април 2021 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет. С 

посоченото Постановление са приети изменения и допълнения в Устройствения 

правилник на АКСУ (Загл. изм. – ДВ, бр. 33 от 2021 г., в сила от 20.04.2021 г.), в 

съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в областта на 

мрежовата и информационна сигурност, защитата на личните данни, защитата на 

класифицираната информация и финансовото управление и контрол. Създават се 

длъжности „служител по мрежова и информационна сигурност“, „служител по 
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сигурността на информацията“, „длъжностно лице по защита на личните данни“ и 

„финансов контрольор“. Щатната численост на персонала на АКСУ е увеличена от 

79 на 81 щатни бройки, колкото е и към края на отчетния период. 

 

Агенция за качеството на социалните услуги е организирана в обща и 

специализирана администрация, служител по сигурност на информацията, 

финансов контрольор, експерт по мрежова и информационна сигурност и 

длъжностно лице по защита на личните данни.  

Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-

правно, финансово и информационно обслужване” с щатна численост 13 щатни 

бройки, като основната ѝ цел е подпомагане осъществяването на правомощията на 

изпълнителния директор като ръководител на Агенцията за качеството на 

социалните услуги, създаване на условия за осъществяване на дейността на 

специализираната администрация и извършване на техническите дейности по 

административното обслужване.  

Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при 

осъществяване на правомощията му по ЗСУ и е организирана в дирекция 

“Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги” с обща щатна 

численост на персонала – 62 щатни бройки. В състава на специализираната 

администрация са включени общо 8 отдела, като основните функции на 6 от тях са 

свързани с осъществяването на контрол и мониторинг на социалните услуги в 

шестте района за планиране от NUTS-2 - Югозападен, Южен централен, 

Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен и отдел 

„Лицензиране“, отговарящ за дейностите по лицензиране на доставчиците на 

социални услуги.  

 

Съгласно изискванията на Закона за социалните услуги, Агенцията 

извършва мониторинг на качеството на социалните услуги, въз основа на който 

изготвя ежегодно анализ относно състоянието и ефективността на социалните 

услуги, който включва: 

 осигуряването на достъп до социални услуги на национално ниво; 

 изпълнението на стандартите за качество на социалните услуги; 

 ефикасността на вложените ресурси. 

Във връзка с процеса по деинституционализация на пълнолетните лица, 

дирекция КМЛСУ има задължението да извършва периодични проверки на 

качеството на социалните услуги, предоставяни в домовете за хора с увреждания, 

да извършва анализ от проверките и да изготвя мотивирани предложения за 

поредността и срока на закриване на домовете за хора с увреждания. 

Не на последно място дирекция КМЛСУ има задължението да обобщава 

отчетите на всички доставчици на социални услуги, както и да разработва 

критерии за анализ и подбор на добри практики и да предлага утвърждаването им. 

 

Дейностите, свързани с изготвянето на различни видове анализи и отчети се 

осъществяваха от седемте отдела в дирекцията, поради което считано от месец 

септември 2021 г. в дирекция КМЛСУ се създаде ново структурно звено – отдел 
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„Анализи“, чиито ангажименти са свързани с подготовката на анализи и доклади за 

дейността на дирекция КМЛСУ. 

 

Числеността на извънщатния персонал по ПМС 66/1996 г. през отчетния 

период не е променяна и е 6 бройки. 

 

През 2021 г. са назначени 44 служители на държавна служба и 5 служители 

на трудови правоотношения, от които: 

 1 Висш държавен служител по чл. 5, ал. 2 от ЗДСл; 

 3 Ръководни длъжности (чл. 4, ал. 1 от НПКДА без тези по чл. 5, ал. 2 от 

ЗДСл); 

 40 Експертни длъжности с аналитични и контролни функции; 

 5 Технически длъжности 

През отчетния период по отношение на дейността на човешките ресурси са 

извършени следните дейности: 

 Изготвени са 51 бр. заповеди за възникване на служебно и трудово 

правоотношение на служителите в АКСУ; 

 Издадени са 494 бр. заповеди за разрешено ползване на отпуск от 

служителите в АКСУ. 

 Обработени са 100 бр. болнични листи на служителите в АКСУ. 

 

Към 31.12.2021 г. са организирани процедури за мобилност на държавни 

служители след приключването, на които са приети 5-ма държавни служители на 

експертни длъжности.  

През отчетния период са проведени следните обучения: 

1. Задължителни обучения: 

 Обучение за постъпване за първи път на държавна служба – 15 

служители; 

 Обучение за първоначално назначаване на ръководна длъжност – 5 

служители, от които 2 висши държавни служители. 

2. Специализирани обучения – проведени са 32 бр. 

 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

С Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2021 г., Министерският съвет 

утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на 

бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г. разходи по области на политики/функционални 

области и бюджетни програми. На тази основа утвърденият бюджет на агенцията 

за 2021 г. по Бюджетна програма  „Подкрепа за децата и семействата” е в общ 

размер на 3 000 000 лв. 
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СГРАДЕН ФОНД, МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ, 

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ 

 

 Агенцията за качеството на социалните услуги реално е позиционирана в 

сградата на ул. „Лъчезар Станчев“ № 20 в края на 2020 г.  

 За материално-техническото обезпечаване и информационно обслужване на 

агенцията през отчетния период са извършени дейности и са сключени договори, 

както следва:  

 доставка, монтаж, инсталация и настройки на активно и пасивно 

оборудване на работните помещения; 

 За нуждите на агенцията по проект BG05M9OP001-3.021-0001-C01 „За по-

добро качество и ефективност на социалните услуги в България“ с бенефициент 

Министерство на труда и социалната политика, с цел обезпечаване дейността на 

служителите е предоставена за ползване компютърна и принтерна техника, както 

следва: 

 Преносими компютри Dell Latitude – 85 броя; 

 Докинг станции Dell WD19 Dock Station – 85 броя; 

 Монитори Dell P2719 Monitor – 85 броя; 

 Монохромни мултифункционални устройства Xerox VersaLink B405 – 27 

броя; 

 Цветни мултифункционални устройства Xerox VersaLink C7020 – 2 броя. 

Посочените активи, собственост на МТСП и предоставени за ползване от 

АКСУ са вписани през отчетния период в Регистъра на информационните ресурси 

от Агенцията. 

В края на 2021 г. е сключен договор за поддръжка на сървърна система и 

архив на предоставения за нуждите на Агенцията сървър. 

 хостинг и развитие на внедрената система за управление на 

документооборота и работния поток Eventis R7. Сключен договор за развитие и 

поддръжка на информационна система Eventis R7; 

 договор за абонаментно поддържане на внедрения програмен продукт 

БИЗНЕС ПРОЦЕСОР – КОНТО 66; 

 договор за ползване на внедрената интегрирана система за управление на 

човешките ресурси – Аладин; 

 договор за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за 

електронен подпис; 

 осигуряване ползването на продуктите на справочния и правен софтуер 

АПИС; 

 интеграция с „Портал за отворени данни“ Open Data; 

 пусната в експлоатация официална интернет страница.  

 В началото на 2021 г. официалната интернет страница на Агенцията е 

пусната в експлоатация. Страницата е разработена, съгласно Правилата за 

институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната 

администрация, както и сканирането ѝ във връзка с изискванията за 

информационна сигурност.  
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 В страницата си АКСУ поддържа в актуалност информация за 

осъществяваните дейности, видовете предоставяни административни услуги, 

данните за осъществяване на контакт (телефон за административно обслужване, 

горещ телефон и телефон за подаване на сигнали за корупция), секция „Най-често 

задавани въпроси“, информация и документи, свързани с лицензирането на 

доставчиците на социални услуги.  

 предоставяне на телекомуникационни услуги; 

 През отчетния период АКСУ е присъединена в Системата за електронен 

обмен на съобщения, Системата за сигурно електронно връчване и 

Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ 

контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и 

използването на информационните и комуникационните технологии. 

 През 2021 г. в АКСУ цялостно са въведени общите стандарти за качество на 

административното обслужване. С цел подобряване на административното 

обслужване и спазване на Стандарта за осигуряване на безплатна интернет връзка 

в Агенцията е обособена Wi Fi зона за потребителите на услуги. 

 

 Със Заповед № ЗМФ-876 от 17.11.2020 г. на Министъра на финансите на 

Агенцията за качеството на социалните услуги са предоставените 2 бр. леки 

автомобили, които са били отнети в полза на държавата, а срока на предоставения  

лек автомобил от Агенцията за социално подпомагане за временно ползване е 

удължен с още една година. 

 За трите автомобила са сключени задължителните застраховки, преминали 

са задължителните технически прегледи и същите са приведени за управление при 

зимни условия. 

 

  

ПРАВНА РАМКА НА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО 

НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

  Нормативните актове, уреждащи дейността на агенцията по 

осъществяването на контрола, мониторинга и лицензирането на социалните 

услуги, са Закона за социалните услуги и Правилника за неговото прилагане. 

 Агенцията изпълнява функциите си съобразно националното 

законодателство, като в изпълнение на дейността си се ръководи от и не само от: 

 Административнопроцесуалния кодекс; 

 Кодекса на труда; 

 Закон за администрацията; 

 Закон за административните нарушения и наказания; 

 Закон за държавния служител; 

 Закон за достъп до обществена информация; 

 Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги; 

 Закон за електронното управление; 

 Закон за обществените поръчки; 

 Закон за защита на личните данни; 
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 Закон за защита от дискриминацията; 

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

 Наредба за административното обслужване; 

 Наредба за обмена на документи в държавната администрация; 

 Наредба за административния регистър и др. 

 

Вътрешни актове  

В изпълнение на законовите разпоредби в агенцията е създадена единна 

система за финансово управление и контрол, която в основата си е сбор от 

Вътрешните правила. 

Вътрешните документи регламентират правилата и процедурите за 

дейностите в администрацията по начин, позволяващ постигането на високо 

качество, ефективност и ефикасност при изпълнение на задълженията на 

изпълнителния директор.  

През 2021 г. в АКСУ са разработени и утвърдени общо 34 документа 

(политики, вътрешни правила, планове и инструкции) за регулиране на дейността и 

взаимодействието между административните звена.  

 

Сътрудничество с други държавни органи и институции 

Осъществяването на взаимодействие на агенцията с други държавни органи 

и институции  гарантира предаването на добри практики по най-ефективния начин 

и устойчивост на процесите на сътрудничество. 

Агенцията си взаимодейства, работи в оперативно сътрудничество и обменя 

информация във връзка с осъществяване на дейността си с Министерство на труда 

и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция 

„Електронно управление“, както и с други институции. 

През 2021 г. Агенцията създаде ефективни механизми за сътрудничество с 

държавните органи и институции, чрез увеличаване електронния обмен на 

информация /прилагане на принципа на служебното начало/ и присъединяването 

си към създадените на национално ниво електронни портали, системи и регистри. 

 

  

ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са образувани общо 2 съдебни 

производства по жалби срещу наказателни постановления, издадени от 

изпълнителния директор на Агенцията. През изминалата година, служителите на 

дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ са 

съставили осем акта за установяване на административно нарушение на Закона за 

социалните услуги и Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги. 

Шест от административнонаказателните производства са приключени с издаване 

на наказателно постановление, като общия брой на административнонаказателните 

производства е осем. Две от производствата са спрени на основание чл. 43, ал. 6 от 
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ЗАНН, след извършено щателно издирване на нарушителите. Няма производства, 

които са прекратени на основание чл. 54 от ЗАНН с мотивирана резолюция от 

административнонаказващия орган. Две от наказателните постановления са 

обжалвани пред съда, а две са влезли в сила, изпратени са покани за доброволно 

изпълнение, но по тях няма извършено плащане и са предприети действия за 

принудително изпълнение на основание чл. 178, ал. 3 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, а за останалите две след влизането им в сила са изпратени 

покани за доброволно изпълнение. 

През отчетния период са възложени 12 обществени поръчки по реда на чл. 

20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, като са сключени 12 договора, за 

обезпечаване дейността на Агенцията. Няма прекратени обществени поръчки. 

  

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Общ брой на извършените проверки от АКСУ през 2021 г. – 379 бр., което 

се дължи на това, че агенцията е сформирана в края на 2020 г. и през 2021 г. 

продължаваше да запълва своя административен капацитет. 

През отчетния период от общо 379 проверки 143 са в специализирани 

институции и социални услуги „Резидентна грижа“, от които: 

 61 проверки в домове, делегирани от държавата дейност и управлявани 

от общините на територията на страната; 

 82 проверки в разкрити такива услуги от частни доставчици. 

 Инициираните проверки по сигнали през 2021 г. са общо 57 бр., като по два 

от тях проверки не са извършени поради невъзможност на проверяващите екипи да 

осъществят контакт с доставчиците – невъзможност за осъществяване на  контакт с 

ръководителите, служителите или други лица от услугите или входовете на 

сградите са били затворени и заключени. 

 

 

16% 

22% 

15% 

47% 

Извършени проверки към 31.12.2021 г. 
Проверки в домове, делегирани от 
държавата дейност и управлявани от 
общините на територията на 
страната 

Проверки в социална услуга 
"Резидентна грижа", предоставяна от 
частни доставчици 

По сигнали 

Проверки на новолицензирани 
социални услуги от частни 
доставчици, на новосъздадени 
социални услуги от общините, на 
обстоятелствата по подадени от 
кандидатите заявления за издаване 
на лицензи 
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Към 31.12.2021 г. са съставени 8 акта за установяване на административни 

нарушения, като по 2 от тях са издадени заповеди за спиране на 

административнонаказателното производство, поради невъзможност да бъде 

издирен нарушителя.  

 Основните пропуски и нарушения, които са установени при голяма част от 

извършените проверки в социалната услуга „Резидентна грижа“, предоставяна от 

частни доставчици, са следните: 

 част от потребителите не отговарят на целевата група потребители на 

социалната услуга – допуснато е смесване на лица с психични разстройства, с 

физически увреждания, с умствена изостаналост и с деменция, чието обслужване 

изисква специализирани грижи; 

 не се отчитат хранителните потребности и личния избор на ползвателите, 

диетично хранене не се предлага; 

 не се извършва социална работа – задоволяват се единствено основните 

жизнени потребности на потребителите, като хранене, помощ при тоалет, прием на 

лекарства и съдействие за получаване на медицинска помощ; 

 не се осъществяват дейности в зависимост от специфичните потребности 

на потребителите и същите не участват при предоставяне на услугата; 

 договорите за ползване на социалната услуга в голямата си част са 

сключени с трети лица, а не с ползвателите на услугата, като в някои от същите се 

съдържат и клаузи, свързани със смъртта на потребителя и неговото погребение; 

 липсват специалисти с необходимата квалификация за развитие на 

физическото, психическото и здравословно състояние на потребителите, в 

съответствие с индивидуалните им потребности; 

 служителите, пряко ангажирани с обслужване на потребителите, са 

крайно недостатъчни като брой спрямо броя на потребителите в услугата; 

 занижен контрол от страна на управителите/ръководителите на 

социалната услуга по отношение на изпълнението на дейностите в услугата и 

воденето на документацията – прилагани са формални и идентични за различните 

лица оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и план за здравни 

грижи, които не са изготвени от мултидисциплинарни екипи; 

 не са предоставяни възможности за обучения и супервизии в процеса на 

работа, съгласно разпоредбите на ЗСУ; 

 трудовите досиета на служителите не са комплектовани с необходимата 

документация за заеманата длъжност – липсват документи, удостоверяващи 

завършено образование и/или квалификация за заеманата длъжност и др. 

При проверените специализирани институции, финансирани от държавния 

бюджет, най-често срещаните проблеми са свързани със стара и амортизирана 

материална база, в която се предоставя услугата, както и недостатъчен брой 

обучения и супервизии на служителите, осъществяващи дейност по предоставяне 

на социалните услуги.  

Извършените проверки по сигнали към 31.12.2021 г. са на територията на 23 

области, като най-много са в област София – 11 бр.; Видин и Пазарджик – по 5 бр.; 

Перник – 4 бр.; Варна, Пловдив и Стара Загора – по 3 бр.; в Бургас, Плевен, 

Разград, Русе и Софийска област – по 2 бр. и по 1 бр. в областите Благоевград, 

Враца, В. Търново, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Силистра, Сливен, 

Шумен и Ямбол. 
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В преимуществената си част, подадените сигнали са свързани със съмнения 

за лошо качество на предоставяните социални услуги (материална база, храна, 

грижи) – 22 бр. От тях 12 бр. са непотвърдени, 6 бр. са потвърдени и 4 бр. са 

частично потвърдени. 

На второ място са сигналите свързани с нарушаване правата на 

потребителите (ограничаване на свижданията, отнемане на лични документи, вещи, 

мобилни телефони и други) – 9 бр. Непотвърдените тук са 6 бр., потвърдените са 2 

бр. и частично потвърден е 1 бр.. 

На трето място се подреждат съмненията за нарушения свързани с грубо 

отношение от страна на персонала към потребителите – 7 бр. От тях 6 бр. са 

непотвърдени и 1 бр. е частично потвърден. 

За всички констатирани нарушения проверяващите екипи са дали задължителни 

предписания към доставчиците, със срокове за тяхното изпълнение. До момента са 

съставени 8 акта за установяване на административни нарушения.  

В следствие на констатираните нарушения  и съставени актове за 

установяване на административни нарушения са наложени наказания на 

нарушителите (глоби). Към 31.12.2021 г. са съставени 8 акта за установяване на 

административни нарушения, като по 2 от тях са издадени заповеди за спиране на 

административнонаказателното производство, поради невъзможност да бъде 

издирен нарушителя. Издадени са 6 наказателни постановления. 

 

  

ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Към 31.12.2021 г. лицензираните частни доставчици на социални услуги са 

328 бр., като АКСУ е издала 1 018 бр. лиценза за предоставяне на социални услуги, 

от които 2 бр. са прекратени по желание на доставчиците. 

Издадените лицензи по видове социални услуги са както следва: 

 

 

5% 6% 

11% 

16% 

11% 7% 

3% 
4% 

20% 

17% 

Издадени лицензи за социални услуги през 
2021 г. 

Асистентска подкрепа 

Дневна грижа 

Застъпничество и 
посредничество 

Информиране и консултиране 

Обучение за придобиване на 
умения 

Общностна работа 

Осигуряване на подслон 

Подкрепа за придобиване на 
трудови умения 

Резидентна грижа 

Терапия и рехабилтация 
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АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ 

 

През 2021 г. Агенцията за качеството на социалните услуги успя да обедини 

експертизата на представители от държавния и неправителствения сектор, както и 

общинските администрации  при разработването на предложения за нормативни 

стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги, които се 

обсъждаха в междуведомствена работна група заедно с Проекта на Наредбата за 

качеството на социалните услуги и приложенията към нея, чието обсъждане е на 

етап финализиране. През отчетния период бяха сформирани ad-hoc тематични 

работни групи с представители на доставчици на социални услуги (предимно от 

гражданския сектор), като се организираха срещи по няколко пъти седмично. 

Провеждаха се почти ежеседмично срещи на Голяма работна група по 

разработване на стандартите и критериите за качество на социалните услуги, като 

са постигнати следните резултати:  

 завършена концепция, структура и съдържание на стандартите за 

качество на всички социални услуги, като са взети предвид видовете социални 

услуги и целеви групи по ЗСУ, включително натрупания опит от съществуващи 

социални услуги в страната както и международни стандарти и добри практики; 

 обработка, обсъждане и финализиране на документите – по време и след 

заседанията на работните групи – съвместно с представители на МТСП (ДСВ); 

 на 21 декември 2021 г. е изпратена предварителна финална версия на 

разработените документи за стандарти. 

Стандартите за качество се разработват за първи път за всички социални 

услуги в страната и се основават на международни документи/практики и на 

натрупания опит от доставчиците на социални услуги в страната и засягат 

следните фундаментални характеристики: организация и управление на услугата; 

структура и развитие на работната сила; резултати и ефективност на услугата за 

потребителите. Разработените стандарти за качество са количествено измерими с 

конкретни индикатори за всеки критерий и ясни източници на информация и са 

приложими за всички социални услуги, независимо от формата на собственост на 

услугата. 

През месец май 2021 г. е изготвен Анализ на извършените проверки в 

Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Домове за лица с психични 

разстройства, като обект на анализа  са 20 дома за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост и 7 дома за лица с психични разстройства, а в началото на месец юни 

въз основа на извършени 23 планови проверки е финализиран и Анализа на 

извършените проверки в Домове за стари хора.   

В края на 2021 г. за улеснение на доставчиците на социални услуги при 

годишното отчитане на тяхната дейност, АКСУ разработи форма за годишен отчет, 

който доставчиците следва да подадат до 31 март, като в началото на месец януари 

2022 г. същата беше оповестена на официалната интернет страница на агенцията. 

Разработена и публично оповестена е и форма на Анализ на състоянието и 

ефективността на социалните услуги, предоставяни на териториите на съответните 

общини, който кметовете имат задължението да представят в съответствие с 

регламента на чл. 113, ал. 2 от Закона за социалните услуги до 30 април в 

електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги. 

Изготвен е и Анализ на извършените проверки по сигнали за периода 

януари – декември 2021 г., като до края на месец февруари 2022 г. предстои 
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финализирането и на Анализ за осъществената контролната дейност в дневни 

центрове за пълнолетни лица - 2021 г.; Анализ за осъществената контролната 

дейност в дневни центрове за деца - 2021 г. и Анализ за осъществената 

контролната дейност в частни домове за стари хора - 2021 г. 

 

  

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 

 Един от ключовите външни белези за ефективното функциониране на всяка 

администрация и за успешното приложение на принципите на доброто управление 

е административното обслужване. 

В съответствие с изискванията на Наредбата за административно 

обслужване АКСУ организира дейността си по начин, който осигурява обслужване 

на потребителите на административни услуги на едно място в едно служебно 

помещение, лесно за намиране и достъп. Административното обслужване в АКСУ 

се осъществява от Центъра за административно обслужване, ситуиран на 1-я етаж 

в сградата, в която се помещава Агенцията. Местонахождението на ЦАО е указано 

с информационни табели на входа на сградата и пред служебното помещение, в 

което се осъществява административното обслужване.  

През 2021 г. в АКСУ цялостно са въведени и се спазват общите стандарти 

за качество на административното обслужване, а именно: 

 изготвени са Вътрешните правила за организацията на 

административното обслужване в АКСУ, утвърдени със Заповед № РД-01-181 от 

09.09.2021 г. на главния секретар, като същите са публикувани на интернет 

страницата на Агенцията; 

 със Заповед № РД-01-151 от 28.07.2021 г. на изпълнителния директор 

на АКСУ е утвърдена Харта на клиента и същата е публикувана на интернет 

страницата на Агенцията; 

 осигурени са подходящи условия и достъпност до служебните 

помещения, в които се осъществява административно обслужване, в т.ч. места за 

попълване и подаване на заявления/искания или получаване на документи и 

информация; 

 изработени са отличителни знаци за идентификация на служителите от 

ЦАО, в съответствие с чл. 16, ал. 5, във връзка с чл. 19, ал. 1 от НАО; 

 проведено е специализирано обучение на служители от ЦАО, 

ангажирани с административното обслужване; 

 обособена е Wi Fi зона, която осигурява безплатна интернет връзка. 

Постигната е желаната ефективност при осъществяване на основните цели 

на администрацията - предоставянето на обслужване, съобразено с интересите на 

потребителите. 

През отчетния период Агенцията осигури различни канали за заявяване на 

административните услуги: 

• лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на 

подписа на място в центъра за административно обслужване на АКСУ; 

•  по пощата с обратна разписка; 
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• чрез Системата за сигурно електронно връчване; 

• чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги 

достъпен; 

• чрез създадената за целта електронна поща e-docs@aksu.government.bg.  

Към 31.12.2021 г. Агенцията за качеството на социалните услуги е 

обработила общо 24 533 документа, от които:  

 Входящи документи, постъпили за завеждане в автоматизираната 

информационна система за документооборот и насочени към съответния 

ръководител – 4 341; 

 Изходящи документи, регистрирани в деловодната система, 

окомплектовани и изпратени до съответния кореспондент, в т.ч. 

вътрешни-изходящи - общо 3 061; 

 Вътрешни документи, насочени и предоставени на съответния служител 

– 17 129. 

Броят на обработените входящи документи през Системата за електронен 

обмен на съобщения 850, а изходящите документи са 916. 

 

РАЗКРИТИ КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

 

През отчетния период Агенцията за качеството на социалните услуги с цел 

улеснение на потенциалните потребители на административни услуги предприе 

следните действия: 

 разкри 3 телефонни поста, единият от които за отправяне на въпроси, 

свързани с административното обслужване и движението на подадените от 

потребителите документи; „горещ телефон“ за отправяне на въпроси, свързани с 

лицензирането и останалите специализирани дейности на АКСУ и телефон за 

подаване на сигнали за корупция.  

 в началото на 2021 г. официалната интернет страница на Агенцията е 

пусната в експлоатация. В страницата си АКСУ поддържа в актуалност 

информация за осъществяваните дейности, видовете предоставяни 

административни услуги, данните за осъществяване на контакт, секция „Най-често 

задавани въпроси“, информация и документи, свързани с лицензирането на 

доставчиците на социални услуги. 

 създадена е и електронна поща, чрез която физическите и юридическите 

лица могат да подадат към АКСУ своите искания по електронен път.  

 организирана е приемна за граждани, които желаят да подадат своите 

искания на място в администрацията на агенцията, като са предприети всички 

противоепидемични мерки с цел защита както на тяхното здраве, така и на 

служителят в приемната. 
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