Изх.N: 109/25.09.2017
ДO
Д-Р МИРОСЛАВ НЕНКОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ 5
СОФИЯ 1000

Относно: Предложения за работата на работна група за интегрираните здравно-социални услуги.

Уважаеми д-р Ненков,
Обръщаме се към Вас по повод издадената заповед (№ РД-02-132 от 25.08.2017 г.) за сформиране
на работна група, която да изготви проект на наредба за регламентиране на интегрираните
здравно-социални услуги. Бихме искали да приветстваме сформирането на работната група по тази
изключително важна тема, както и включването на граждански организации, които работят в тази
област. Интегрираните услуги са от ключово значение за успеха на редица национални приоритети
и реформи за подобряване на благосъстоянието на децата в нашата страна.
Обръщаме се към Вас в качеството ни на членове на работната група, представляващи две
обединения на граждански организации –Национална мрежа за децата и Коалиция „Детство 2025“.
Национална мрежа за децата е обединение на 142 граждански организации, работещи с и за деца и
семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от
ключовите принципи, които ги обединяват. Коалиция „Детство 2025” e обединение от 16
граждански организации и мрежи, както и индивидуални членове в експертно качество, активно
работещи в изпълнение на политиката на деинституционализация чрез инвестиране на експертен,
финансов, човешки и професионален ресурс в подкрепа на реформата.
На 13.09. т.г. от името на д-р Ивиан Бенишев, председател на работната група и директор дирекция
„Медицински дейности“ в Министерство на здравеопазването, получихме указание да изпратим
писмено своите предложения за видовете услуги, които считаме, че имат интегриран здравносоциален характер и следва да бъдат включени в наредбата, както и предложения за условията и
реда за предоставянето им, управлението и контрола. Зададеният срок е 29.09.2017 г., след който
направените предложения ще бъдат обобщени и представени за обсъждане преди първото
заседание на работната група, като дата за това първо заседание на този етап не е определена.
Бихме искали да посочим, че интегрираните услуги са нововъведение за страната и по наши
наблюдения към момента са налице сериозни разминавания и липса на съгласие по отношение на

тяхната същност от страна както на различните институции, така и на други заинтересовани страни.
Разминаването е както на ниво понятия, така и на практическо-приложно ниво. Определението на
тези услуги в Закона за здравето (Раздел Iа) е от много общ характер и се очаква, че същинската им
нормативна регламентация ще се осъществи с приемането на настоящата наредба. От
изключително значение е този нормативен акт да бъде максимално ясен, да отразява общата и
съгласувана визия на всички заинтересовани страни и да улеснява развитието на практиката по
предоставянето на услугите в страната. Отсъствието на такава визия доведе до липсата на
устойчивост на редица иновативни услуги като Семейно-консултативните центрове, Центровете за
ранна интервенция, Центровете за психично здраве и други услуги, пилотирани и изградени в
рамките на проект „Посока: семейство“, в който бяха инвестирани приблизително 17 милиона лева
от европейските структурни фондове и националния бюджет.
Считаме също така, че този нов нормативен акт следва да кореспондира и да е в синхрон със
съществуващите регламенти и стратегически документи, като Закон за закрила на детето, Закон за
социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Република България“, както и предстоящите действия за
изработване и приемане на нова регулация на социалните услуги (Закон за социалните услуги) и
разработването на Стандарти за качество и финансиране на социалните услуги за деца и
пълнолетни лица в рамките на проект BG05M9OP001-3.005 „Нови стандарти за социални услуги“
към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
В тази връзка, нашето предложение е преди да изпращаме конкретни предложения за видовете
услуги, които да бъдат включени в наредбата, да се свика изнесено еднодневно заседание на
работната група, което да е насочено към обсъждане и постигане на общо разбиране за
интегрираните услуги като дефиниция, както и подходите за тяхното нормативно и финансово
регламентиране, между заинтересованите страни, вкл. ключовите министерства и агенции като
Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство
на финансите, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието,
Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и гражданските
организации.
Предлагаме на това заседание да бъдат договорени както основната съдържателна структура на
наредбата и ключовите компоненти, които следва да бъдат регламентирани чрез нея, така и
алгоритъма на работа на работната група. За нас е от изключително значение да бъде изготвен
подробен план за работата на групата, който да гарантира, че включването на експертния капацитет
на участниците в нея ще бъде оптимизирано, както и че нормативния процес ще стъпва на
съвременните познания, изследвания на различни модели и добри практики, научни факти и
данни.

Предвид поставеният в заповедта срок за изготвяне на проекта на наредбата от 15.12.2017 г.,
считаме, че това следва да се случи в спешен порядък и заявяваме готовност да организираме и
обезпечим ресурсно провеждането на изнесена среща в рамките на един работен ден.
Очакваме Вашето становище и оставаме на разположение за съдействие и партньорство по
отношение както на настоящия въпрос, така и по всички други въпроси от Вашата компетентност,
свързани с осигуряването на правата на децата в страната.

С уважение,

За НМД:

За Коалиция „Детство 2025“:

Георги Богданов,

Галина Маркова,

Изпълнителен директор

Директор НХЦ, НБУ

Национална мрежа за децата

Координатор Коалиция „Детство 2025“

