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Въведение 

 

Управленската практика е толкова стара колкото 

света, колкото и организацията. Има много веществени 

доказателства за съществуването й още преди три 

хилядолетия. Но идеята за управлението като самостоятелна 

научна дисциплина е относително нова. 

Макар и организациите да са стари колкото света, до 

началота на ХХ век едва ли някой се е замислял как те да 

бъдат управлявани системно. Хората от миналия век са се 

интересували единствено от това как организацията да 

заработи повече пари, как да се сдобият с повече 

политическа власт, но не и как да ги управляват по-

ефективно. Книгата на Фредерик Тейлър "Принципи на 

научното управление" публикувана през 1911 г., 

предизвиква истински интерес към управлението. Появата й 

се счита за начало на признанието, че една организация 

може да бъде управлявана системно и ефективно за 

достигане на нейните цели. Всъщност, големият бизнес 

стимулира оформянето на управлението като самостоятелна 

научно-изследователска дейност. 

Доколкото обект на управлението са както хората, 

така и техниката, дотолкова са се появили различни 

подходи. Успехите в областта на теорията  на управлението  

винаги са зависели от успехите на други, свързани с 

управлението области: социология, инженерни науки, 

психология и др. Изследователите  в областта на 

управлението непрекъснато са узнавали за факторите, които  

оказват влияние върху успеха на една организация. 

Същевременно, въпреки универсалните изводи 

отнасящи се към организациите, всяка такава, отнасяща се 

до различна област на общественото развитие е развивавала 

свои управленски подходи, които я отличават от 

останалаите организации. Такъв е случаят и с  
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организацията на социалните дейности в демократичната 

държава, която формира свой начин на управление, свои 

структури. Това налага те да бъдат систематизирани в 

отделен учебен курс, отнасящ се до подоготовката на 

социалните работници и социалните педагози у нас, 

наименован "Организация и управление на социалните 

дейности". 

Подготвеният курс  е сполучлив опит в това 

отношение. Курсът е кратък, сбит, като към организацията и 

управлението на социалните дейности е  приложен 

структурно-функционален подход. Той е подходящ за 

студентите от гледна точка на неговата конкретност и 

насоченост преди всичко към основни понятия и 

характеристики на организацията на тези дейности, в 

рамките на българската държава. 

Организацията и управлението на социалните 

дейности се разглеждат в следните направления: 

 Организация и управление на социалните дейности в 

областта на социалното осигуряване; 

 Организация и управление на социалните дейности в 

областта на социалното подпомагане и социалните 

услуги; 

 Организация и управление на социалните дейности в 

областта на заетостта; 

 Организация и управление на социалните дейности в 

областта на условията на труд; 

 Организация и управление на социалните дейности  в 

областта на доходите. 

Всички тези области са прерогативи на Министерство 

на труда и социалната политика, като извън обхвата на 

курса остават онези  социални дейности, които  се 

извършват от Министерство на здравеопазването и 

Министерство на образованието и науката. 



6 

 

Курсът лекции е структуриран нетрадиционно - в него 

особено подходящо е наблегнато на това, че държавата е 

главен организатор на социалните дейности. Социалната 

сигурност е разгледана като част от националната сигурност 

на страната.  Очертани са задачите на социалната политика, 

като държавна политика в областта на социалната 

сигурност. 

Социалната политика е страна на социалното 

управление, която разглежда обществото през призмата на 

социалните отношения между различни социални субекти и 

по-точно - разпределителните оношения, които 

изкристализират под формата на равенство и неравенство. 
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1. Социална политика и социални дейности 

  

За социалната теория  социалната политика  става 

обект на изследване едва  в края на  19 в., като този интерес 

се изчерпва само с изследване  проблема за бедността. По-

късно към този проблем се прибавят и проблемите  за 

социалната сигурност, и за социалната справедливост. 

Днес разглеждането на социалната политика се схваща 

като като множество дейности, които имат следните общи 

характеристики: 

1. регулират социалните отношения на определен етап на 

общественото развитие;  

2. представляват някакъв вид външна намеса в 

социалната сфера; 

3. не се занимават с икономически отношения; 

4. регулират широк кръг от процеси - материални, 

културни и емоционални, оставащи вън от влиянието 

на пазара; 

5. регулират ефектите на свободната конкуренция и 

ограничават свободния договор. 

Определена като регулиране и намеса, социалната 

политика може да бъде съотнесена към управленската 

политика.  Тя фиксира явление, което освен регулация, 

включва и съвместяване на интереси. Самата социална 

политика е вид обществен договор, до който определени 

организации и партньори достигат в определен момент. 

Участниците в този процес на съвместяване на интереси 

могат да бъдат политически партии, профсъюзи, 

обществени движения. Задължителен участник, който 

придава валидност и задължителност на договора е властта 

чрез своите институции. 

Общественият смисъл и легитимността на социалната 

политика се свързват със социалната стабилност. Целта на 
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подобни дейности е поддържането на определени 

обществени отношения и определен обществен ред. Затова 

социалната политика е част от цялостната политика на една 

власт. Тя е обвързана с икономическата политика по такъв 

начин, че да оптимизира функционирането на обществото и 

да удовлетворява определени политически съображения. 

Механизмите на социалната политика са се 

развивавли в две основни посоки: 

1. От пълна свобода на договаряне към определяне 

позициите и правата на договарящите се. Проява на 

тази насока е развитието на механизмите на 

политиката на труда и политиката на заетостта. 

2. От търсене на някаква сигурност  на бедстващите 

социални слоеве към пълна осигуреност на цялото 

население. Тази посока намира израз в политиката на 

социална сигурност и изграждането на системите за 

социално осигуряване. 

Социалната политика в модерните общества 

осъществява своите цели чрез социалното договаряне, 

социалното законодателство и преразпределителните 

техники. Така тя става елемент на икономическото 

обръщение. Чрез посредничеството на овластените 

институции парите се пренасочват или към 

необлагодетелстваните социални слоеве или осигуряват 

гражданите в случай на риск. 

Социалната политика в модерните общества, 

независимо от механизмите, чрез които се реализира и 

които зависят от особеностите /традиционни и придобити/ 

на конкретното общество, удовлетворява следните 

изисквания: 

1. Сигурност за всички в случай на риск и прекъсване на 

връзката с труда. 

2. Защита на социално слабите и социално 

необлагодетелстваните. 
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3. Компенсация на загубените или изчезващи 

традиционни връзки. 

4. Защита на малцинствата и независимо от социалните 

връзки, чрез която са обособени. 

 

Социалната  дейност  е едно от най-широко 

използваните и с най-голам диапазон тълкувания понятие  в 

социологическия категориален апарат. В най-близак план 

социалната дейност може да бъде определена като: всеки 

процес на целенасочено  въздействие върху определен 

обект за получаване на резултат с определено 

предназначение, независимо от равнището на което се 

осъществява - индивидуално, социално-групово, 

обществено; процес на изразходване на интелектуална, 

психическа и физическа енергия от човека за създаване, 

пренасяне, разпространяване или потребяване на 

материални и духовни ценности, за предизвикване на 

промяна в индивидуален или обществен план; всяка 

човешка активност, предполагаща цел и съзнание за 

средствата на нейното постигане. 

Социалната дейност може да бъде дифиренцирана въз 

основа на различни критерии: 

1. Според предметното съдържание или сферата на 

реализация социалната дейност бива: трудово-

производствена, политическа, синдикална, 

парламентарна, идеологическа, възпитателна и пр. 

2. Според носителя на акивност социалната дейност е 

индивидуална, колективна, групова, обществена и пр. 

3. Според   основополагащия за действието принцип тя 

бива: целеворационална - при която поствянето и 

постигането на определена цел е критерий за 

цялостната дейност; ценностнорационална - при която 

целта определя посоката на действието; афективна - 

направлявана от емоционални състояния; традиционна 
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- при която двигател на поведението са обичаите, 

традициите, навиците. 

 

В  контекста на разглеждания курс е необходимо да се 

изясни въпроса за съотношението между понятията 

"социална дейност"  и  "социална политика".  

Социалната дейност е начинът, по който се реализира 

социалната политика. Тя е такъв вид човешка дейност, 

която се базира на съответния вид законодателство 

/социално или друго/ и се изпълнява в съответните 

социални структури по повод на решаването 

/ограничаването/ на социалните проблеми на лица, групи и 

общности на населението. Социалните дейности, които 

съпътстват съответните направления на социалната 

политика могат да се изпълняват превантивно, да са 

насочени към настоящия момент или към бъдещи рискови 

ситуации /болест, безработица, старост и др./ Социалните 

дейности се извършват на различни йерархични равнища от 

държавни, частни, нестопански организации, от отделни 

лица или сдружения на граждани и са с различна 

продължителност. Социалните дейности могат да се 

разглеждат в практически, нормотворчески или 

изследователски план. 

Съществува разлика и в понятията "социални 

дейности" и "социална работа". Социалната работа  

обхваща част от социалните дейности /без тези в общото 

образование и здравеопазването/, извършвани по отношение 

на лица, групи и общности в риск /деца, възрастни, бедни, 

инвалиди, етнически малцинства,  затворници и др./ Тя се 

изпълнява от социални работници на различни йерархични 

равнища, като най-типично в социалната работа, 

изпълнявана на микроравнище /низовата социална работа/. 
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Съществена е и разликата между понятията 

"социална дейност" и "социално действие". Двете понятия 

се намират в отношение "част към цяло".  Социалното 

действие е отделната проява, самият акт на социалната 

дейност, която е относително самостойна и завършена и има 

собствен смисъл за индивида, групата, обществото. 

Цялостната дейност както на индивида, така и на групата 

през денонощието, седмицата, месеца и т.н. се състои от  

хронологични социални действия, всяко от които внася 

някакви изменения в околната среда, влияе върху хората и 

пр. Дори когато социалното действие, взето изолирано, се 

отнася до биологичното поведение на човека /хранене, 

спорт, и т.н./ то е натоварено със социален смисъл, засяга 

интересите и на други хора, осъществява цели, имащи 

социално значение, предпоставя социални продукти. Пълен 

смисъл обаче социалното действие получава в социалната 

дейност. В зависимост от това, значението на едно и също 

социално действие може да се променя. 
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2. Организация. 

Социалните дейности като организация. 

 

Организацията  е социален феномен. Съществуват 

различни социални обединения, без които е немислимо 

функционирането на човешкото общество. С някои от тях 

се сблъскваме ежедневно: колегите, тълпата, публиката на 

стадиона, семейството, приятелския кръг и др. Всички те 

имат общ белег - в тях участват хора, между които протичат 

социални връзки. Според това, дали са възникнали 

спонтанно или закономерно, с нетраен или положителен 

характер, най-често срещаните  обединения са: 

 Социално множество - нетрайна съвкупност от хора, 

обединени от общ признак; след задоволяването на 

интереса, то може да се разпадне. Например: опашка, 

тълпа, митингуващи, зрители и др. 

 Социална съвкупност - разновидност на социалното 

множество, обединено обаче от статистическа, а не от 

социална връзка; 

 Социална категория - вид социално множество, което 

също се обособява по някакъв статистически признак - 

професия, възраст, пол и др. Например:  множество от 

хора на една и съща възрост е възрастова катгория и 

др. 

 Социална общност - освен общ признак има 

институционална изява и пространствена локалност; 

за продължителен период запазва дадена социална 

връзка (например: семейна общност, етническа 

общност, селищна общност и т н.) 

 Социална група - вид социална общност съставена от 

ограничен брой хора, обособена по даден принцип, с 

общи интереси, ценности и вътрешна структура 
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 Социален кръг - разновидност на социалната общност, 

която обаче не се характеризира със строго определен 

принцип на обособяване и вътрешна организираност. 

Нейното функциониране се поддържа от традиционни 

срещи и неформални контакти - приятелски, 

браншови, длъжностни, статусни и др. 

 

Организациите са продукт на модерната икономика. 

Капитализмът извежда на историческата сцена друг 

тип човешки обдинения - социалните организации. Те са 

качествено различни от докапиталистичесите форми на 

човешки образувания. Продукт са на развитието и 

задълбочаването на общественото разделение на труда, на 

новите много по-големи изисквания за организираност и 

рационалност на модерната икономика. В социалните 

организации властва  господството  на рационализма,   

господство на закона:  всяко действие  и изпълнявана 

функция от индивида са тотално стандартизирани. Няма 

владетел, има началник. Подвластните се  подчиняват на 

изградени правила, а не на особата на владетеля. Така се 

намаляват всички ирационални и афектни поведения. 

Социалните организации са йерархично 

структурирани и ефикасно изградени. Те са относително 

обособени "микрообщества" и често с "генетични кодове ", 

които не се различават съществено от тези на обществото. 

Принадлежат към онези явления на заобикалящия свят, в 

които непосредствено участваме. Семейството и държавата, 

в които живеем, фирмата, в която работим, театърът, който 

посещаваме, синдикатите и партиите, в които членуваме - 

всички те са социални организации, поради което може да 

се заключи: съвременното общество, в което живеем е 

общество на организациите. 
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Организациите се отличават от посочените човешки 

обединения със следните особености:  

 всяка социална организация е с параметри, определени 

от развитието и задълбочаването на общественото 

разделение на труда; 

 създадена е съзнателно и рационално за да постигне 

дадена общественополезна цел, независимо от това 

дали е производствена, духовна, политическа, 

управленска, или с друга значимост; 

 социалната организация има йерархия - от звено, 

служби и/или институции, чрез които се постига 

поставената цел. Властта в нея е 

вътрешноструктурирана, а контролът е изграден чрез 

система от правила и норми; 

 социалната организация е множество от социални 

групи; членският им  състав е предварително  обучен и 

подбран, като се назначава да изпълнява строго 

определени дейности. 

Организацията се възприема като висша форма на 

всички познати досега човешки обединения. Нейното 

документиране е подчинено на изпълнението на 

общественозначими цели. Всички други човешки 

обединения се формират на базата на единични критерии и 

целите им са затворени във вътрешните им граници. Целите 

на организацията обаче надхвърлят нейните рамки и по този 

начин тя придобива социетален характер, т.е. тя има 

обществена значимост. Именно това обяснява и широкото 

приложение на социалната организация във всички значими 

сфери на обществото. 

Според системно - теоретическата абстракция 

организацията е редът на елементите на една систма с оглед 

осъществяването на нейната целева функция. 

На кибернетично равнище на абстракция понятието 

организация може да се сравни с понятието "структура" и 
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изобщо с множеството; описва се начинът на отношенията 

на една система за постигането на целеви функции. 

 

При изясняването на термина "организация"  се 

различават най-общо три значения: 

1. Организацията като подреждане на елементи 

или подсистеми, т.е. като определено свойство на една 

материална или една  идеална система; например - 

организация на трудовия процес, на селското стопанство 

или на някаква спортна програма. Това значение на термина 

"организация" се изразява по-точно с термина 

"организираност". Тя е налице тогава, когато нейните 

елементи не са просто статистически произволно 

натрупване, а са свързани помежду си с определен начин на 

отношения. 

2. Организацията  като специфична дейност -  като 

дейност на организиране или като организационен процес. 

Целта на тази дейност се състои в изграждането, 

стабилизирането или измененията на организираността на 

социални структури  /или на цялото общаство/, съобразно с 

назрелите обективни условия за осъществяването на целева 

функция; например, намирането на работници за 

специализирана бригада според изискванията  за 

реорганизация на трудов процес. 

3. Организацията като определена конкретно-

историческа социална структура, в смисъл на социална 

институция; например, държавната  организация, партия и 

др. Това се отнася за определена социална структура с 

поставяне на конкретно-историческа цел, вътрешно 

структуриране на отношенията на нейните членове и пр. 

 

Съвсем общо може да се каже, че една система се 

нарича организация, когато нейния ред и нейната 
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организираност се състоят в това, че елементите й 

допринасят за успеха на системата. 

 

За организирани могат да се смятат всички процеси и 

структури, които: 

 си поставят специфични за системата цели и ги 

постигат също - без оглед на външните условия за 

осъществяването - с това, че елементите на системата 

дават специфичния си принос за това; 

 могат да осъществяват благоприятна ситуация чрез 

съчетаване на елементите на системата; 

 в резултат на приноса елементите могат да служат на 

целта, за която е възникнала или е образувана 

системата; съобразно с този факт са в състояние да 

установят и да поддържат в една определена област 

състояние на равновесие между системата и нейната 

социална среда и поради това да продължават да 

съществуват и респективно да се развиват. 

Организацията е явление на системата. То настъпва, 

когато са налице споменатите критерии само във и между 

системи. 

Вътре в организацията различаваме два типа 

процеси: 

1. процеси на функционирането на системата, която 

представлява определена организация. 

2. процеси на развитието на организационната 

структура. 

В първия случай имаме пред себе си процес на 

сътрудничество на функционално свързаните по определен 

ред елементи на системата, за да се осъществи целевата 

функция. Във втория случай се касае за целевото 

изграждане или изменение на функционално съотносителни 

структури с оглед на процесите, които трябва се извършат в 

тях, за да се постигне определена цел. 
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Организацията в обществото се представя като 

специален случай. Трудността при разглеждането на 

обществени организационни проблеми се състои изобщо в 

това, че се касае за висококомплексна, комплицирана, 

винаги конкретно-историческа динамика и социална 

система от обществени отношения, която допуска много 

равнища на разглеждане при различни степени на общност. 

Всяка кибернетична система и обществото имат своя 

организация. 

В обществото има главно два типа организации: 

 Първи тип, обхваща категорията организация на 

цялото общество. 

 Втори тип, обхваща обществените организации, 

които при съответната историческа степен на развитие на 

обществото действат като организационни елементи със 

съответните си отношения и с това осигуряват начина на 

действие на целокупната обществена организация. 

Мащабът, начинът на действие и броят на тези организации 

и техните отношения зависят от същността на дадената 

обществено-икономическа формация. 

         

За да може група хора да бъде наречена организация, 

трябва да отговаря на следните характеристики: 

 наличие на най-малко двама души, които считат себе 

си за членове на тази група; 

 наличие най-малко на една цел, разбирана като крайно 

състояние или желан резултат, които са приети като 

общи за всички членове на групата; 

 наличие на членове на групата, които работят 

съзнателно, съвместно за достигането на общата цел. 

 

Казаното по-горе се отнася за   формална 

организация. 
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Тя се създава на основата на някакви предварително 

регламентирани правила. Но освен  формалните 

организации съществуват и неформални организации. Те 

възникват стихийно и неорганизирано в рамките на 

формалните организации, които са по-многолюдни. 

Изключение представляват малките организации. Всяка 

неформалана организация има свои правила и норми на 

поведение, и преследва специфични, групови цели и 

интереси.  

Формалните организации рядко формулират и 

преследват една единствена цел. Те попадат в категорията 

на т.нар. сложни организации, които се характеризират с 

множество цели и елементи със сложни връзки и 

взаимоотношения между тях. Това произтича не само от 

броя на целите, елементите и врэзките между тях, но и от 

присъствието на човека като носител на свои специфични 

цели, интереси и поведение. 

Всички сложни организации имат някои  общи 

характеристики: 

1. Всяка сложна организация преобразува ресурси за 

достигането на определен резултат. Основни ресурси, които 

използва една човешка организация са: човешки ресурс, 

капитал, материали, технология и информация. 

2. Зависимост на организацията от  външната среда 

/околната среда/. Нито една организация не може да 

функционира без връзки и взаимоотношения с външната 

среда.  Външната среда включва в себе си всички останали 

организации, органи на управление и правила на игра, които 

се отнасят до съществуващата в тяхната среда организация. 

Външната среда винаги действа благоприятно или 

неблагоприятно върху една организация. 

 

Социалните дейности  са тип организация със 

социетален характер. Те са  самостоятелна част от  
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държавната организация.  Чрез социалните дейности като 

организация се прилагат в единство и съчетание 

организационно - разпределителни  и икономически  методи 

по отношение социалната сигурност на човека в 

обществото. Въздейства се върху него с помоща на 

разнообразна разпоредителна, административна и 

организационна дейност, която е съобразена с неговата 

специфика. 

Всичко това се осъществява посредством 

разработените и утвърдени на национално ниво схеми на 

организационни структури, функционални правилници, 

инструкции и т.н. Утвърждава се практика на 

организационната  структура чрез нейните звена и функции;  

реда, начина, периодичността и последователността при 

изпълнението на отделните дейности по функции и звена. 

Създават се устойчивост, стандартност и единство в 

решаването на практика на конкретните социални въпроси 

при оценката и покриването на различните видове 

осигурителни плащания, обезщетенията при безработица, 

отпускането на социални помощи и предоставянето на 

социални услуги, при социалното подпомагане. 

В организацията на социалните дейности се 

дефинират  способите на методическото инструктиране, 

което се отнася до изпълнението на отделните видове 

работи и съблюдаването на съответните правила и норми, 

което се постига и посредством инструкции, разяснения,  

указания. Те обикновено са свързани с доуточняване или 

спазване на определени законови или подзаконови актове.  

Прилага се организационно нормиране. Това е 

свързано със стандарти и норми за: 

 Обслужване численост на обслужващия персонал в 

звената на социалните дейности, обхвата на 

обслужваните  участъци и др. 
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 Определяне границите на самостоятелност на 

отделните звена при изпълнение на техните дейности; 

 Регламентиране на изискванията за срочност и 

качество на работата в управленските звена, при 

извършването на социални  дейности; 

 Регламентиране на  изискванията за срочност и 

качество на работата в структурните звена, при 

извършването на социалните дейности; 

 Образователно и квалификационно равнище на 

персонала зает в организацията на социалните 

дейности и др. 

Разпоредителното въздействие в организацията на 

социалните дейности се осъществява чрез административни 

актове. Те конкретизират организационното въздействие. 

Използват се за решаване на конкретни текущи въпроси, 

както и за отстраняване на отклоненията от възприетите 

обществени и специфични норми. Заложени са във формите 

на организационно регламентиране, нормиране и 

методическо инструктиране. 

При реализирането си организацията на социалните 

дейности прилага икономически методи. Те се основават на 

приоритетното използване в управлението на пазарните 

закони, регулатгори и форми на организация при 

въздействието върху икономическите интереси, 

материалната заинтересованост и поведението на страните, 

участващи в реализирането на съответната социална 

дейност, тяхното прилагане е в посока на демократизация и 

либерализация на социалноосигурителния механизам, 

включително, пазарно предлагане на "продукти". От друга 

страна налице са изискванията за пълна икономическа и 

финансова отговорност. 

От твърде съществено значение за функционирането 

на  организацията на социалните дейности е планирането. 

Например, проектирането на дългосрочна инвестиционна 
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политика на осигурителните фондове; използването на 

различни компенсационни подходи и механизми; 

дефинирането и текущото актуализиране на осигурителните 

политики; стратегическите цели по разширяване на обема и 

качеството на социалните услуги и ресурсите, необходими 

за тяхното реализиране и др. 
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3. Управление. 

Управление на различните сфери от организацията на 

социалните дейности. 

 

Управлението е особен вид социална дейност, 

която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, 

целенасочена и производителна група. То може да се 

дефинира още и като целенасочен начин на въздействие 

върху поведението на някаква организация за достигане 

на предварително формулирани цели. 

За да съществува процес на управление трябва да са 

налице три признака: 

1. да има някой, който да въздейства  /субект/; 

2. да има някой или нещо върху което да се въздейства  

/обект/; 

3. да има предварително определени цели  /цел/. 

Тези три момента представляват системата на 

управление.  

 

Субект на управление. Всеки субект изпълнява 

функциите: планиране, организиране, мотивиране, контрол. 

Във функцията планиране се извършват дейности по 

целеполагането. Целеполагането е особено важно за 

управлението, тъй като чрез него се определят насоките за 

развитието на организацията. Субектът сам може да 

формулира целите си, но може да ги получи  и като 

ограничително условие от друг субект, от който зависи. 

Обект на управление. Основните му характеристики 

са: 

 Определени граници - той е точно отграничен от 

всички останали субекти на управление. 

 Определено предназначение - ако това е стопанска 

организация, нейното предназначение е да 

преобразува ресурси, за да получи определен краен 
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резултат; ако това е техническа система /товарен 

автомобил/ - неговото предназначение е да превозва 

товари. 

 Има определени връзки със субекта на управление и 

други обекти, които принадлежат към външната среда. 

Характерът на тези връзки може да бъде 

информационен или материално-веществен.  

Връзките и взаимодействията между обекта и субекта 

на управление се регламентират от субекта на управление. 

Субектът на управление регламентира връзките и 

взаимоотношенията на обекта с околната среда, като се 

съобразява със законите, решенията на централните 

държавни органи и етиката на взаимоотношенията с 

останалите организации. 

Всяка организация съществува за да преследва 

определени цели. Тя се счита за успешна ако  достига своите 

цели. 

 

Управлението на социалните дейности  предполага 

такъв начин на въздействие върху тях, който да ги постави в 

съответствие  с изискванията на социалната политика и на 

обективните обществени закони. Т.е. това управление 

позволява социалната политика да изпълнява своята 

регулираща  роля по отношение на съществуващите 

социални неравенства, политиката на доходите, заетостта, 

социалната сигурност, труда и условията на труд и др. 

Управлението на социалните дейности има няколко 

аспекта: 

 Организационно-структурен, при който се разглежда 

структурата на реализиране на социалните дейности, 

йерархичните нива, организационните органи и 

тяхната резултатност. 
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 Функционален, при който  се разглеждат различните 

функции на съответните равнища на социалните 

дейности. 

 Дейностен, при който се разглеждат отговорностите, 

определените дейности на натоварените с ръководни 

функции  лица. 

 Същностен,  който дава представа за протичането на 

информационните потоци от субекта към обекта на 

управление, отчитането и контрола на постигнатите 

резултати. 

 Професионален,  при който се разглеждат 

управленските кадри с техните умения, 

професионална квалификация, използваните от тях 

управленски технологии и т.н. 

 Образователен, относящ се до образованието, 

повишаването квалификацията и знанията в областта 

на социалната политика и социалните дейности 

 

Социалните дейности се реализират при спазването 

на следните  управленски  принципи  на: 

 Научна обоснованост - предполага въздействие върху 

съответните дейности на основа на опознаването и 

използването на обективните закони с оглед 

оптималното протичане на съответните социални 

процеси; да се регулират случайните процеси на база 

изводите за обективните закономерности. 

 Системност - чрез него се осигурява структурно и 

фунционално единство на организацията; всестранно 

обмисляне на вземаните решения, анализ на 

възможните варианти за тяхната реализация, 

координация усилията на различните звена на 

хоризонтален и вертикален срез. 
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 Ефективност - постигане  зададената цел във 

възможно най-кратък срок и при минимални разходи 

на човешки и материални ресурси. 

 Демократизъм  - възможност на разнородни 

обществени структури да се включат в изпълнението 

на социални дейности, да се синхронизират техните 

интереси и се намерят общи подходи за решаване на 

социални проблеми. 

 Конкуренция - разкриване на най-ефективните и 

резултатни подходи в социалната работа, които да 

направят организацията конкурентноспособна в 

условията на действащата пазарна икономика. 

 Стимулиране - съчетаването на материални и морални 

стимули водещи до повишаване на трудовата 

активност и до по-голяма резултатност в работата. 

 Саморегулиране  - има отношение към саморазвитието 

и самосъхранението на системата. 

 Обществена солидарност - изразява се в проява на 

добро отношение, съчувствие, щедрост, съпричастност 

от страна на богати към бедни, стари към млади, 

здрави към болни. 

 Йерархичност и децентрализация - намира израз в 

създаването на организационни структури, при които 

звената, намиращи се на по-ниско йерархично 

равнище се ръководат от звена стоящи на по-високо 

място в йерархията. Този принцип в своето 

продължение намира израз в оптималното съчетаване 

на централизация и децентрализация в управлението 

на една организация. 

 Социално партньорство - той изисква тристранни 

отношения между правителство, синдикати, 

работодатели при управлението на социалните 

дейности, при спазване равенство на страните при 

преговорите. 
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 Еквивалентност  - прилага се в колективен или 

индивидуален  аспект в социалното осигуряване; при 

социалното подпомагане този принцип изисква 

полагането на обществено-полезен труд от 

подпомаганите лица като компенсация на 

получаваните помощи. 

 

Изложените по-горе принципи успешно се реализират 

в основните сфери на управлението на социалните 

дейности, а именно:  

 управление на социалните дейности по социалното 

осигуряване;  

 управление на социалните дейности по социалното 

подпомагане;   

 управление на социалните дейности по заетостта; 

  управление на социалните дейности по здравословни 

и безопасни условия на труд;  

 управление на социалните дейности в областта на 

доходите на населението. 

 

Управление на социалните дейности по социалното 

осигуряване. 

Социалното осигуряване е вид социално-

икономическа дейност, изразяваща се в набирането, 

финасовото управление и изразходването на активи, 

придобити от осигурителни вноски на фирми, работодатели, 

осигурени лица и трансфери на държавата. В случая лицата 

се гарантират срещу настъпването на определен социален 

риск или нетрудоспособност посредством определена сума 

от парични средства, които в по-малка или по-голямя 

степен компенсират загубата на техния трудов доход. Могат 

да се дифиренцират четири вида социално  осигуряване: 

1. Пенсионно осигуряване - то от своя страна е 

задължително, допълнително, и допълнително доброволно;  
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осъществява се от Фонд "Пенсии" и Фонд "Пенсии, 

несвързани с трудова дейност". 

2. Краткосрочно осигуряване - относя се до: 

обезщетения при временна нетрудоспособност и 

трудоустрояване; обезщетения за майчинство; осигуряване 

за трудова злополука и професионална болест. 

3. Здравно осигуряване - предназначено е за 

покриване на разходите по предпазване, лечение и 

рехабилитация при заболявания. 

4. Осигуряване при безработица - частично 

компенсиране  на доходите при прекратяване на заетостта 

на съответните лица и при изпълнение на определени 

условия, посочени в законодателството. 

Управлението на социалното осигуряване е 

целенасочено въздействие от страна на управляващите 

субекти на различни йерархични равнища за запазването на 

съществуващото икономическо състояние или за качествена 

промяна на  поведението на обектите при спазване 

изискванията на пазарните закони и зададените параметри 

на възприетата политика по социална сигурност в страната. 

Обектът на управление са социално-икономическите 

отношения и процесите по формирането, използването и 

пласирането на средствата на различните осигурителни 

фондове за задоволяване потребностите на клиентите в 

желаните обективно обусловени граници. В организационен 

план това е съвкупността от взаимосвързаните 

осигурителни дейности по обслужване на населението и 

персонала на фирмите в рамките на отделните  осигуровки. 

Всяка едно от тях встъпва в качеството си на обект на 

въздействие от страна на управляващата  система. 

Субектът на управлението е съвкупността от 

специализираните органи и тяхната структура, които 

непосредствено въздействат и привеждат 

социалноосигурителната дейност в съответствие с 
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изискванията на обществените закони и планираните 

социално-политически резултати. Те са твърде разнородни - 

държавни, частни, кооперативни, акционерни, фирмени, 

самите осигурявани лица. Функционират в йерархична 

структура със строго определен статут, функции, права, 

задължения, отговорности. В специализираната литература 

се обозначават като носители на социалното осигуряване. 

Управление на социалните дейности по социалното 

подпомагане. То е целенасочено въздействие  за  

ограничаване или по-пълно решаване проблемите на лица, 

групи или общности посредством определени по вид и 

обхват социални помощи и социални услуги. На практика 

това управление се осъществява от държавните структури 

на социалното подпомагане, заведенията за социални 

услуги, частни, физически, юридически лица. 

Въпросът за ефективното протичане на управлението 

на социалните дейности по социално подпомагане може да 

бъде поставен в следните насоки: 

1.С адекватното прилагане на класическите подходи в 

управлението, т.е. за правилно определяне на целите, 

политиките и стратегическите планове на дейнотта по 

предоставените социални помощи и социални услуги. 

Разумното осъществяване на общите и конкретни 

управленски функции трябва да намери подходящ израз в 

изгражданите организационни структури и информационна 

система, обхващаща всички звена и равнища. Изискванията 

към персонала следва да бъдат регламентирани в 

утвърждаването на подходящи длъжностни характеристики 

и рационална организация на работните места. Важен е и 

въпросът за набиране, подбор и преценяване на човешките 

ресурси. Този процес трябва да продължи с обучение на 

служителите и управление на тяхната трудова или служебна 

кариера. Това е свързано и с подходящата мотивация на 

кадрите и управление на техните възнаграждения. 
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2.Принципна и качествена промяна в работата на 

държавните структури. Това е свързано с новия публичен 

мениджмънт, изразяващ се в: 

 Акцентиране върху управлението на извършваните 

дейности, така, че да се постигне максимален ефект от 

тях; 

 Разтоварване на централното управление на 

социалните дейности от конкретни управленски 

задачи и прехвърлянето им на по-ниски равнища; 

 Преход от планиране и йерархично възлагане и 

изпълнение на задачите към дихотомия между 

основните административни услуги, които се 

изпълняват колективно, и индивидуализираните 

услуги, които се разработват от външни спрямо 

организацията физически или юридически лица; 

 Преминаване към начин на работа, при който се търси 

икономия на средства и качество на крайните 

резултати. 

Субектът на управление в социалното подпомагане е 

съвкупността от специализирани ръководни органи, които 

чрез съответните структури на различни йерархични 

равнища насочват и регулират социално-подпомагащата 

дейност в съответствие със социологическите и 

икономическите закони, изискванията на социалната 

политика, правните норми, морала и хуманизма. 

Обектът на управление са възникналите отношения и 

проблеми между участниците в социалноподпомагащия 

процес, които имат различни социални статуси, с оглед 

предоставяне на социални помощи и на социални услуги на 

дифиренццирани по определени критерии потребители в 

съотвествие с изискванията на възприетата социална 

политика. 

Целта на управлението на социалното подпомагане е 

да се постигне предоставянето на социални помощи и на 
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социални услуги в такива размери и обхват, които да са в 

реално съответствие с интересите на нуждаещите се  лица и 

да им осигурят определено равнище на жизнан стандарт. 

Управление на социалните дейности по заетостта. 

То се изразява в целенасочено въздействие върху 

проблемите на безработните лица с оглед на тяхното 

ограничаване или решаване в съответствие с насоките на 

избраната  социална политика. Начинът на въздействие се 

осъществява чрез прилагането на определени мерки 

/посреднически, информационни, психологически, правни/. 

Субектът на управление е съвкупността от 

специализирани органи, които непосредствено въздействат 

и привеждат работата по насърчаване на заетостта в 

съответствие с действащите закони /социологически и 

пазарни/, утвърдените правни разпоредби и изискванията на 

социалната политика. 

Обект на управление са възникналите отношения 

между субектите, участващи в пазара на труда от различни 

позиции /наемни работници и служители, безработни, 

синдикати, работодатели, държава/. 

Целта на управлението на дейността по  насърчаване 

на заетостта е да се осигури изпълнението на такива 

активни и пасивни мерски, които  в съответствие с 

избраната социална политика  в най-голяма степен да 

задоволяват променливите интереси  и потребности на 

пазара на труда. 

Управление на социалните дейности по здравословни 

и безопасни условия на труд. Това управление предполага 

такова въздействие върху състоянието на работната среда, 

че тя да се променя според изискванията на социалната 

политика. Това се постига чрез такива мерки като: 

законодателна защита на труда, дифиренциране съобразно с 

възрастта, пола, здравословното състояние на лицата, 

създаване на подзаконови нормантивни актове, внедряване 
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на нови техники и технологии по безопасността на труда, 

компенсация за неблагоприятните условия на труд и др. 

Субект на управление са структурите на социалните 

дейности, които имат пряката задача да осигурят безопасни 

условия на труд. 

Обектът на управление са всички  работещи лица във 

всички направления на трудови  дейности. 

Целта на това управление е предотвратяване на 

вредните условия на труд, осигуряване на безопасни такива 

чрез подходящо поддържане на работните места и 

съоръжения, активната роля на всеки работещ, който трябва 

да се грижи за здравето и безопасостта както на себе си, 

така и на лицата с които контактува. 

Управление на социалните дейности в областта на 

доходите на населението. Основен показател, посредством 

който се измерва социалната политика на държавата е 

размерът на доходите на домакинствата. Общият доход 

включва всички парични и натурални доходи, независимо 

от източника на постъпленията им. Разполагаемият доход е 

чиситят доход от всички източници с приспаднати данъци. 

В доходите на домакинството не се включват: помощи в 

пари и натура, отпуснати по реда на правилника за 

прилагане на закона за социалното подпомагане; добавките 

за чужда помощ, изплащани към пенсиите на инвалидите с 

намалена работоспособност над 90%  определена чужда 

помощ; хуманитарните помощи, получавани  чрез агенцията 

за чуждестранни помощи,  Българския червен кръст и др. 

Управлението на социалните дейности в областта на 

доходите се основава на следните принципи: 

 Пазарно формиране на работната заплата като основна 

част на дохода и договаряне на тази цена в условията 

на преход към пазарна икономика; 

 Осигуряване единство при управлението на доходите, 

изразяващо се в необходимостта от единство и на 
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съответните критерии и показатели в синхрон с 

регулиращата дейност на съответните органи; 

 Икономически обусловена последователност във 

времето при формиране доходите на населението - 

коректно изменяне на работната заплата, цените и 

социалноосигурителните доходи без да са известни 

мащабите на изменение на производителността на 

труда, брутния вътрешен продукт и др.;  

 Взаимна обвързаност на доходите и другите социално-

икономически явления като икономически растеж, 

инфлация, материална заинтересованост, 

производителност на труда и др. 

 Социално партньорство между държавата, 

работодателите и синдикатите при организиране и 

осъществяване на заплатообразуващия процес; 

 Комплексно използване на цялостната нормативна 

база по формиране, регулиране и дифиренциране на 

работната заплата и доходите като цяло; 

 Извънпазарен /административен/ характер на 

механизма за образуване и регулиране на средната 

работна заплата. 

Ефективното регулиране на доходите и управлението 

в тази сфера на социалната дейност на държавата 

предполага изграждането  на по-ефективна система, 

представляваща част от цялата социално-икономическа 

система иманентно свързана с нея.  
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4. Характерна терминология 

 

Извън посочените и теоретично обосновани главни 

моменти  в разбирането на организацията и управлението на 

социалните дейности е необходимо да бъдат дефинирани и 

специфични термини в нейното разбиране. По -важните от 

тях са: 

 Основни жизнени потребности - достатъчно храна, 

облекло и жилище, съобразно социално-

икономическото развитие на страната. 

 Самотни лица - тези, които нямат близки по закон да 

се грижат за тях /съпруг, съпруга, син, дъщеря/ 

 Бездомно лице - това е лицето, което не притежава 

собствоено или съсобствено жилище; не е в състояние 

да наеме такова със собствени средства; няма 

родители или деца, които да имат възможност и 

желаят да му предоставят подслон; поради 

инцидентно възникнали обстоятелства /пожар, 

природни бедствия и др./ е останало без подслон; 

 Малолетни лица - лица, които не са навършили 14 

годишна възраст 

 Непълнолетни - лица, които не са навършили 18 

годишна възраст 

 Съжителстващи си лица - съвместно живеещите в 

едно жилище със или без родствена връзка, 

регистрирани на един адрес. 

 Дете - всяко физическо лице до 18 г. възраст; 

 Дете в риск - е всяко дете, което: няма родители или е 

останало трайно без тяхната грижа; което е жертва на 

злоупотреба, насилие или експлоатация или всякакво 

друго нехуманно или унизително отношение, 

наказание във или извън семейството му; за което 
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съществува опасност от увреждане на неговото 

физическо, психическо, нравствено или интелектуално 

развитие; което страда от умствени или физически 

увреждания както и от трудно лечими заболявания; 

 Настойничество - учредява се над малолетни деца, 

ненавършили 14 години, чиито родители са починали, 

неизвестни или лишени от родителски права; 

настойничество се учредява и над лица под пълно 

запрещение; 

 Попечителство - учредява се над непълнолетни деца, 

ненавършили 18 г., родителите на които са 

неизвестни, починали или лишени от родителски 

права, а също и над лица, поставени под ограничено 

запрещение; 

 Настойнически съвет - органът по настойничество и 

попечителство по местожителството на лицето 

назначава настойник, заместник настойник и двама 

съветници измежду роднинините и близките на 

малолетния или поставения под пълно запрещение, 

които ще се грижат най-добре за неговите интереси. 

Те образуват настойнически съвет. При възможност в 

състава на настойническия съвет се включват лица с 

педагогическа подготовка; 

 Приемно семейство - това са двама съпрузи или 

отделно лице, при което се настанява дете за 

отглеждане и възпитание, съгласно договор. 

Съпрузите или лицето от приемното семейство не са 

носители на родителските права и задължения. 

 Детски труд - минималната  възраст за приемане на 

работа е 16 г. Забранява се приемането на работа на 

лица, ненавършили 16 г. 

 Социални работници - това са служителите на 

националната, на областните и общинските служби за 

социално подпомагане. 
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 Заведения за социални услуги - това са заведенията за 

подпомагане на деца и лица и имат за цел да осигурят 

материално и медико-педагогическо обслужване. 

 Медицинска помощ - представлява система от 

диагностични, лечебни, рехабилитационни и 

профилактични дейности осигурявани от медицински 

специалисти. 

 Осигурено лице  -  физическо лице, осигурено по реда 

и условията на закона за Здравното осигуряване. 

 Осигурител - Националната здравно осигурителна 

каса и дружествата лицензирани за доброволно 

здравно осигуряване. 

 Заетост - свързана е с разбирането за трудоспособно 

население - работещи и неработещи; зависи от 

търсенето и предлагането на пазара на труда, намиращ 

се под въздействието на различни социални и 

икономически фактори. 

 Трудова медицина - дейности от различни 

специалности имащи за цел: опазване и укрепване 

здравето на работещите лица; развитие и стимулиране 

на безопасни условия на труд; повишаване 

психическото и физическо състояние на работещите 

лица; създаване възможност на работещите лица да 

водят продуктивен социален и икономически живот, 

допринасяйки за устойчивото развитие на нацията. 

 Парични доходи - всички постъпления от работна 

заплата; самостоятелна стопанска дейност; 

обезщетения; стипендии, пенсии и др.  

 Натурални доходи - стойност на хранителните и 

нехранителните продукти, получени от частните 

земеделски стопанства, от селскостопанските 

предприятия, от близки и роднини, както и стойността 

на прираста на селскостопанските животни и др. 
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 Разполагаем доход - помощи  в пари или натура, или 

добавки към пенсиите на инвалидите по реда на 

закона за социалното подпомагане; хуманитарни 

помощи; 

 Динамика на доходите - те са следствие от процесите 

извършващи се в реалната икономика и на промените 

във всички сфери на обществения живот; най-общо се 

обуславят от: производството, инфлацията, процесите 

на заетост и безработица, промените в данъчното и 

осигурително законодателство, а специално за 

България - от въвеждането на валутния борд и 

приватизацията, и преструктуриране на икономиката. 
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5. Държавна политика за социалната дейност 

 

Държавата  в юридически смисъл е суверенна и 

правопринудителна власт, произвеждаща закони и 

осигуряваща трайност на подчинените институти, имащи 

юрисдикция върху определена територия и определено 

население. В социологически  аспект,  тя е върховен 

политически институт, гарантиращ определен обществен 

ред в обществото. Пресечна точка между двата аспекта е 

понятието "властни отношения". Общественият живот 

предполага ред, който в антагонистично дифиренцираното 

общество е невъзможен без материална сила за неговото 

осъществяване. Държавата като висш орган на властта има 

монопол в упражняването на принуда. В идеалния случай 

това право на принуда се приема като легитимно от цялото 

общество. 

Държавата регулира процесите в рамките на цялото 

общество, изразявайки както частните, така и интересите на 

цялото. В публичната сфера на интересите се постига 

разрешаване на конфликти, хармонизиране на отделните 

интереси на индивиди и общности. 

Атрибути на държавната власт са административния 

апарат, армията, полицията, съдът, затворите и т.н. Властта 

се изгражда йерархично и се концентрира в един център, 

който олицетворява цялата държавна власт и представлява 

държавата спрямо други държави като единен субект. 

Държавните институти са регламентирани от правно 

задължителни норми и самите те произвеждат такива. 

Социологическите анализи на държавата могат да 

бъдат разделени на три категории: 1/Последователите на 

Вебер, които разглеждат държавата като капиталистическо  

или социалистическо общество с независима власт и 

собствени правила на действие - законоворационалните 
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правила на бюрокрацията, които доминират над останалите 

групи; 2/ марксистките анализи на държавата при 

капиталистическите общества, които я считат за опора на 

това виждане в "инструменталния" марксизъм, който счита, 

че и персоналът на държавата е от управляващата класа; 3/ 

плуралистичните анализи се движат по средата и 

разглеждат държавата като частично независима сила; 

посредством демократичните процеси тя се влияе от 

различните интереси, които са представени  политически. 

Държавата изпълнява редица функции: 

1. икономически - с развитието на индустриалното 

общество се налагат три различни възгледа за 

икономическите функции на държавата; 

2. защитни функции на държавата спрямо външни 

заплахи; 

3. защитни  вътрешни функции спрямо населението; 

защита на националната сигурност чрез вътрешни 

мерки за сигурност; 

4. охрана на юридически санкционирания обществен 

ред; 

5. някои държави възприемат и функции по поддържане 

на известни културни и идеологически структури и 

институции. 

Държавата се изменя в зависимост от етапа на 

общественото развитие и състоянието на класовите 

отношения. На нейната територия обществения живот се 

формира като регионално социологическа система. В 

историческа переспектива, макар и зигзагообразно и 

дълбоко противоречиво, тя се демократизира. 

Релизирането, организацията и управлението на 

социалните дейности в държавата са свързани със 

защитната функция на държавата по отношение 

населението и по отношение на нейната национална 
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сигурност, което намира израз в така наречаната 

"социална сигурност".  

Социалната сигурност  кореспондира непосредствено 

със социалната политика на държавата и може да бъде 

изведена като една от нейните главни цели. Тя предполага 

чрез колективни /обществени/ дейсттвия да се гарантира 

защитеност на отделния индивид от разнородните 

опасности, на които е подложен. 

Социалните дейности организирани от държавата за 

осигураване неговата социална сигурност, са част от 

националната сигурност и са насочени към регулиране на 

социалните отношения, което се схваща като целенасочени 

въздействия върху социалните обекти, осъществявани от 

държавни и недържавни органи и организации, 

гражданското общество и отделни лица. В основата на тази 

дейност стоят обществените, общностните, груповите и 

индивидуалните интереси. 

Решенията в социално-политическата дейност се 

осъществяват на основание властническите правомощия на 

държавата. Отделните политичиски сили, посредством 

борбата за властта, утвърждават и различни линии в 

социалната дейност. Целите на социалната  дейност се 

движат в широк диапазон, но онова, което е общо за всички 

е постигането на обща сплотеност по отношение 

възпроизводството на обществото. 

В този контекст терминът  "социален" се разбира както 

в неговото най-широко значение - като обществен, така и в 

неговото най-тясно значение - като нещо свързано с 

условията на живот на намиращите се в затруднение 

индивид и групи. Постигането  на определени  социални 

параметри в обществото е свързано с разбирането за 

социална справедливост, социална сигурност и свобода на 

човешката личност. 
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Социалните дейности в рамките на държавата са 

насочени към опазване живота и социалния статус на 

личността, като носител на социалните характеристики на 

обществото, в което живее и обусловеността на неговото 

поведение от взаимодействието с другите хора в 

конкретните исторически условия. 

Държавната политика по отношение  реализиране на 

адекватни социални дейности, гарантиращи социална 

сигурност, осъществява на практика следните функции: 

 Защитна функция - чрез определени 

социалнополитически  мероприятия и действия да създаде 

условия за индивида, социалната група, професионалната, 

териториалната или етническа общност или на обществото 

като цяло да излязат от затрудняващите ги обстоятелства; тя 

може да включва както социална помощ за отделни лица, 

така и защита на обществото като цяло от социалната 

дезинтеграция или от социален конфликт на най-високо 

равнище; 

 Разпределителна функция - това е начинът на 

разпределение на благата между субектите, на пазарен 

принцип, т.е. съобразно приноса на факторите на 

производството или държавата да поеме изцяло функциите 

по разпределението на собствеността, създадените доходи, 

и да определя нормите на потребление; да се определя каква 

да бъде пропорцията между доходите от капитали, ренти, и 

др. 

 Преразпределителна функция - предоставяне на 

необходимите доходи или средства на живот на т.нар. 

"рискови групи" на населението, които не участват във 

функционалното разпределение на доходите. 

Преразпределението /или вторичното разпределение/ на 

доходите се осъществява от държавата, независимо от 

властващата към момента политическа сила; 
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 Производствено-икономическа функция - отнася 

се към прякото или косвено въздействие на социалната 

политика върху икономиката; прякото въздействие - се 

отнася до отчитане на ролята на човека като фактор в 

производството; косвеното въздействие - отнася се до 

въздействието на социалната политика върху икономиката и 

се изразява в макроикономически ефекти и до 

осъществяване на мероприятия в областта на 

образованието, здравеопазването, заетостта, социалното 

осигуряване, условията на труд, доходите, с което 

социалната дейност съдейства за повишаване на общата 

икономическа резултатност; 

 Обществено-политическа функция - в своето 

развитие социалната дейност, организирана от държавата, 

се превръща от системостабилизираща в 

системопреобразуваща. Една от най-важните прояви на тази 

функция е преобразуването на социалната структура на 

обществото /например, формирането на средна класа/ или 

постигането на социална кохезия в името на 

общонационални интереси и ценности. 
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6. Министерство на труда и социалната политика - 

институционален и функционален профил 

 

Министерството на труда и социалната политика е 

юридическо лице на бюджетна издръжка, ръководено и 

представлявано от министъра на труда и социалната 

политика. То е организирано в дирекции, които подпомагат 

министъра при осъществяването на правомощията му, 

осигуряват  технически дейността му и извършват дейности 

по административното обслужване на гражданите и 

юридическите лица. 

Министърът на труда и социалната политика е 

централен едноличен орган, който разработва, организира и 

контролира осъществяването на държавната политика в 

областта на доходите  и жизненият стандарт, общественото 

осигуряване, закрилата при безработица и насърчаване на 

заетостта, пазара на труда, безопастността и здравето при 

работа, социалното подпомагане и социалните услуги и 

равните възможности за жените и мъжете в трудовата 

дейност. Тези дейности се осъществяват самостоятелно или 

съвместно с други държавни органи или обществени 

организации. Правомощията на министъра са конкретно 

определени въз основа на Канституцията и в изпълнение на 

законите на страната. 

При осъществяване на политическата програма на 

правителството, при разработването на проекта на 

нормативни актове и при изпълнението на правомощията си 

министърът се подпомага от трима заместник-министри. 

Министърът делегира със заповед правомощията на 

заместник-министрите и определя техните функции.  

Министърът ва труда и социалната политика образува 

на свое подчинение  политически кабинет,  в който се 

включват заместник-министрите, началникът на кабинета, 
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парламентарният секретар и ръководителят на звеното за 

връзки с обществеността. Началникът на кабинета и 

парламентарният секретар се назначават от министъра и са 

на негово пряко подчинение. Към политическия си кабинат 

министърът може да назначава по трудов договор експерти 

и технически сътрудници. Политическият кабинет 

подпомага министъра при формулиране и разработване на 

конкретни решения за реализиране на правителствената 

политика в сферата на неговите пълномощия, както и при 

представяне на правителствената политика пред 

обществото. 

Министрството на труда и социалната политика е 

структурирано в 8 дирекции и инспекторат. Структурата на 

административните звена и щатните разписания се 

утвърждава от министъра по предложение на 

ръководителите на административните звена. 

Ръководството, координацията и контрола върху 

функционирането на  администрацията се осъществяват от  

главния секретар  на министерството. 

Инспекторатът  е на главно подчинение на 

министъра. Той осъществява контрол върху дейността на 

министерството и административните звена към министъра. 

Проверява организацията на административната дейност на 

министерството и на неговите структурни звена; разглежда 

постъпили жалби, сигнали и предложения за дейността на 

министерството и организира проверки по тях. Предоставя 

на министъра информация за констатациите от направените 

проверки и прави предложения за отстраняване на 

допуснатите нарушения. 

Администрацията е структурирана в две направления - 

обща и специализирана, организирани в дирекции, 

включващи отделни сектори. 

Общата администрация осигурява технически 

дейността на министъра, дейността на специализираната 
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администрация и дейностите по административното 

обслужване на гражданите и юридическите лица. Тя е 

структурирана в следните звена: 

 дирекция "Административно-правно обслужване", 

която включва пет отдела: "Правно обслужване", 

"Човешки ресурси",  "Информационно обслужване и 

технологии", "Канцелария", "Отбранително-

мобилизационна подготовка"; 

 дирекция "Финансово-стопански дейности и 

управление на собствеността", в която е включен 

отдел "Стопански дейности и управление на 

собствеността". 

 

Специализираната  администрация  подпомага и 

осигурява осъществяването на правомощията на министъра, 

като за тази цел има конкретни правомощия: 

 Дирекция "Политика на доходите и жизнения 

стандарт" анализира и оценява равнището на доходите и 

тяхната социална защита, издръжката на живота и прага на 

бедността; разработва и предлага държавната политика по 

въпросите на трудовите възнаграждения и другите доходи 

на населението, програми и мерки за подобряване на 

жизненото равнище, проекти  на нармативни актове в 

областта на държавното регулирате на 

трудовитевъзнаграждения в реалния и публичнияхсектор; 

 Дирекция "Трудово право и обществено 

осигуряване, безопасност и здраве при работа"  организира 

и координира изготвянето на проекти на закони и други 

нормативни актове в областта на труда, общественото 

осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд; 

разработва основните параметри на общественото 

осигуряване и свързаните с него плащания; дейности по 

помирение и арбитриране в сферата на индустриалните 

отношения. Разработва и предлага държавната политика за 
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осигуряване на безопастността и здравето на хората в 

трудовата дейност, програми за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. Участва в управлението и 

координацията на дейността по оценяване съответствието 

на продуктите с изискванията за безопасност. 

 Дирекция "Защита при безработица и насърчаване 

на заетостта"  анализира и прогнозира развитието на 

трудовите ресурси на национално равнище. Координира 

управлението на социално-инвестиционните фондове. 

Оказва методическа помощ на други министерства, 

ведомства и организации за действията на пазара на труда. 

Подготвя издаването на разрешения за извършване на 

посредническа дейност по информиране и наемане на 

работа от физически и юридически лица. Разработва и 

координира държавната политика в областта на пазара на 

труда, професионалното обучение на работната сила и 

осигуряванетопри базработица и защита при безработица. 

Разработва и предлага: мерки за регулиране на трудовата 

миграция и защита на националния трудов пазар; 

национални програми и мерки за заетост; проекти на 

нормативни актове, свързани с държавната политика на 

пазара на труда. Съвместно с Министерство на отбраната 

изготвя и предлага на Министерски  съвет списък на 

местата и длъжностните наименования за изпълнение на 

алтернативната служба, както и броя на гражаните, които 

могат да я изпълняват. Съгласува и координира 

изпълнението на параметрите на годишните планове за 

активната и пасивната политика на пазара на труда. Участва 

в поддържането на Националната класификация на 

професиите. Участва в разработването на Националния 

план за развитие и Националния план по заетостта. 

Организира и координира работата на националния съвет по 

закрила при безработица и насърчаване  на заетостта и на 

Националния съвет по професионална квалификация. 
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Участва в координирането и контролирането на програми и 

проекти в областта на пазара на труда, финансирани от 

международни организации и финансови институции, в 

работата на регионалните комисии за икономическо и 

социално сближаване на районите за планиране. 

Организира и координира провеждането на държавната 

политика в областта на равните възможности за мъжете и 

жените в трудовата и социалната сфера. 

 Дирекция "Социални услуги и социално 

подпомагане" разработва политиката и предлага стратегии, 

механизми, закони и други нормативни актове в областта на 

социалното подпомагане. Прави  предложения за промени  

на действащи нормативни актове в тази област. Разработва:  

проекти и програми за работа с инвалиди, деца и други 

рискови групи; стандарти и изисквания за квалификация и 

обучение на работещите в системата на сациалното 

подпомагане. Организира и участва в работата на  

Националния съвет по социално подпомагане и 

Управителния Съвет на Фонд "Социално подпомагане". 

Разработва и предлага районирането и профилирането на 

заведенията за социални услуги. Насърчава и подпомага 

благотворителната и хуманитарна дейност. Участва в 

разработването на международни, национални, регионални 

и общински програми за закрила надетето. 

 Дирекция "Европейска интеграция и 

международни отношения"  организира и координира 

изпълнението на цялостната работа на министерството в 

областта на европейската интеграция по изпълнението на 

критериите за членство в Европейския съюз. Разработва, 

предлага и координира дейности за въвеждане на 

стандартите на Международната организация на труда и на 

Съвета на Европа в националното законодателство. 

Организира и координира провеждането на държавната 

политика по отношение на подготовката, сключването и 
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изпълнението на международните актове в областта на 

пазара на труда, социалната политика и социалното 

осигуряване. Координира разработването и подписването на 

меморандум и програми за сътрудничество със сродните 

чуждестранни министерства. Поддържа база данни за 

осъществените международни контакти. Осигурява 

своевременното издаване на заповедите  за задгранични  

командировки, както и цялостната предварителна 

организация по тяхното изпълнение. Подпомага 

организацията на протоколни представяния на министъра. 

Организира срещи с чуждестранни посланици или други 

дипломати. Организира и координира обработването и 

разпространението на входяща и изходяща международна 

информация. Ръководи и и координира дейностите по 

издаването и разпространението на информационен 

бюлетин за дейността на министерството в областта на 

европейската интеграция. 

 Дирекция "Предприсъединителни фондове и 

международни програми и проекти"  организира, 

координира и ръководи дейностите по планиране, 

програмиране, изпълнение, мониторинг и оценка на 

програми и проекти в областта на заетостта, 

професионалното обучение и  квалификация, социалната 

закрила и равното третиране, финансирани от 

предприсъединителните фондове на Европейския съюз. 

Също така организира, координира и ръководи програми  и 

проекти  от компетентността на министерството, 

финансирани от различни международни и чуждестранни 

финансови институции и организации. Осъществява 

координация по управлението на средствата, отпуснати като 

помощ по линия на предприсъединителните фондове на 

Европейския съюз, включително българско съфинасиране 

на програмите и проектите; по управлението на средствата, 

отпускани като помощ или заеми от международни и 
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финансови институции и организации. Осъществява и 

координация със заинтересуваните институции в хода на 

подготовката, изпълнението, контрола и оценката на 

проектите; с аналогичните звена на други ведомства, както 

и със структурите на Европейската комисия  в Брюксел и 

София и с други международни и чуждестранни финансови 

институции и организации. Изготвя становище по проекти 

на финансови меморандуми за целите на финансовите 

инструменти на предприсъединителните фондове на 

Европейския съюз, както и  по заемни  и  други финансови 

споразумения с други международни и чуждестранни 

донори. Организира провеждането на търгове, свързани  с 

осъществяването на проктите, и следи за спазването на 

тръжните процедури. Изготвя финасови отчети, както и 

писмени становища, свързани с прякото изпълнение на 

проектите. Извършва мониторинг и оценка на резултатите 

от проектите. 

 

Основните функции на  Министерството на труда 

и социалната политика са: 

 

В областта на пазара на труда и професионалната 

квалификация 

1. Оценява и прогнозира развитието на трудовите 

ресурси за осигуряване, защита на безработица и за 

насърчаване на заетостта. 

2. Регулира дейността на институциите на пазара на 

труда на национално и регионално равнище. 

3. Провежда самостоятелно или с други ведимоства 

държавната политика в областта на квалификацията и 

преквалификацията на работната сила. 

4. Предлага и провежда мерки за регулиране на 

трудовата миграция и за  защита на  националния 

трудовия пазар. 
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5. Предлага проекти и създава условия за  изпълнание на 

междуправителствени споразумения в областта на 

работната сила. 

6. Участва в контрола на специализираните 

осигурителни фондове за защита срещу 

безработицата. 

7. Организира и участва в работата на Националния 

съвет по заетостта и професионалната квалификация. 

8. Участва в поддържането на Национална класификация 

на професиите. 

 

В областта на доходите и жизнения стандарт : 

1. МТСП анализира и оценява равнището на доходите и 

тяхната социална защита, издръжката на живота и 

прага на бедността. 

2. Разработва и предлага политиката и механизмите по 

въпросите на трудовите възнаграждения и другите 

доходи на населението. 

3. Разработва проекти на нормативни актове в областта 

на държавното регулиране на трудовите 

възнаграждения в реалниия и публичния сектор. 

4. Самостоятлно или съвместно с други ведомства и 

социални партньори разработва и предлага програми и 

мерки за подобряване на жизненото равнище. 

 

В областта на индустриалните отношения: 

1. Ръководи, координира и участва в дейността по 

разработването и усъвършенстването на нормативните 

актове по безопасност на труда. 

2. Утвърждава единните правила за безопасност на 

труда. 

3. Координира дейността на институциите в областта на 

безопасните и здравословни условия на труд. 
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4. Организира и участва в работата на Националния 

съвет по условията на труд. 

5. Осъществява чрез Главната инспекция по труда 

цялостен контрол по спазването на трудовото 

законодателство. 

6. Определя продуктите, които подлежат на оценяване, 

на съответствието им с изискванията за безопасност, 

определени в нормативните актове и в българските 

държавни стандарти и издава решения за 

извършването на оценяването. 

 

В областта на социалното осигуряване: 

1. Участва в разработването на основните параметри на 

социалното осигуряване и свързаните с него 

плащания. 

2. Подготвя проекти и създава условия за изпълнение на 

междудържавните споразумения в областта на 

социалното осигуряване. 

3. Участва в регулирането на дейността на институциите 

в областта на социалното осигуряване. 

4. Насърчава създаването и участва в контрола на 

дейността по обществени и частни фондове за 

допълнително доброволно осигуряване. 

 

 

В областта на социалното подпомагане: 

1. Разработва програми за намаляване на социалните 

проблеми и за намаляване на неблагоприятните 

последици от бедността. 

2. Регулира дейността на институциите в областта на 

социалното подпомагане. 

3. Насърчава и  подпомага благотворителната и 

хуманитарна дейност. 
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4. Насърчава и контролира предоставянето на социални 

услуги и развитието на мрежата от социални 

заведения от стопански и нестопански организации. 

5. Организира и участва в работата на Националния 

съвет по социалните услуги. 

 

Министерството но труда и социалната политика 

осъществява също така  държавен контрол  по спазването  

на нормативните актове в областта на трудовите отношения, 

безопасните и здравословни условия на труд, заетостта, 

безработицата и професионалната квалификация, 

заплащането на труда, социалното осигуряване и 

социалното подпомагане, както и по прилагането, и 

спазването на международните спогодби в областта на 

пазара на труда, социалната политика и социалното 

осигуряване. Този контрол се изразява в даване от 

съответните контролни органи на Министерство на труда и 

социалната политика на задължителни предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения на нормативните 

актове и търсене на административна и наказателна 

отговорност на нарушителите. 

Основна функция на Министерство на труда и 

социалната политика също така е да представлява 

правителството в работата на Международната организация 

на труда и на други международни организации и да 

участва в сключването на спогодби и други международни 

актове в областта на труда, социалната политика и 

социалното осигуряване. 

Важни функции на министерството  са 

координирането и организирането на научни изследвания в 

областта на пазара на труда и социалната политика. 
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7. Агенцията за социално подпомагане – 

изпълнител на държавната политика по социално 

подпомагане 

 

Агенцията е администрация към министъра на труда и 

социалната политика за изпълнение на държавната 

политика по социално подпомагане. Тя осъществява 

следните дейности: 

 предоставяне на социални помощи и на семейни 

помощи за деца, закрила на детето и осигуряване на 

правата на хората с увреждания; 

 вписване в регистър на лица, които могат да 

предоставят социални услуги по ред, определен в 

закон; 

 контрол по спазването на утвърдени критерии и 

стандарти за извършване на социални услуги; 

 откриване, промяна на вида и/или промяна на 

капацитета на социални услуги и закриване на 

социални услуги, когато са делегирани от държавата 

дейности; 

 регистрация на извършващи социални услуги 

български физически лица, регистрирани 

по Търговския закон, и на юридически лица, както и 

на физически лица, извършващи търговска дейност, и 

на юридически лица, възникнали съгласно 

законодателството на друга държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава от 

Европейското икономическо пространство; 

 изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за 

всички индивидуални оценки на потребностите на 

хората с увреждания и резултатите от тях, както и за 
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дейността по социално подпомагане в страната, които 

представя на министъра на труда и социалната 

политика; 

 участва при изготвянето на проекти на нормативни 

актове в областта на социалните помощи, социалните 

услуги и правата на хората с увреждания; 

 разработва единна система за оценка и контрол на 

дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" и 

осъществява специализиран контрол върху тях чрез 

инспектората; 

 координира дейностите по планиране и развитие на 

социалните услуги; 

 изгражда, администрира и поддържа интегрирана 

информационна система на агенцията за изпълнение 

на дейности по закон в областта на социалното 

подпомагане, социалните услуги и закрила на детето; 

 други дейности, определени в закон или в акт на 

Министерския съвет. 

Агенцията е управляващ орган на Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица 2014 - 2020 г., съгласно Решение 

№ 902 на Министерския съвет от 2015 г. и изпълнява тези 

функции съгласно системите за управление и контрол на 

програмата. 

Агенцията се ръководи и представлява от 

Изпълнителен директор. Той има следните функции: 

 ръководи, координира и контролира осъществяването 

на цялостната дейност на агенцията, както и връзките 

и с други органи и организации; 

 представлява агенцията, организира международните 

и връзки и осъществява сътрудничество с публичните 

служби на други държави; 
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 планира, разпределя и контролира използването на 

предоставените на агенцията финансови и материални 

ресурси; 

 организира, координира и контролира изпълнението 

на програми и проекти в областта на социалното 

подпомагане; 

 организира и ръководи контролната дейност на 

агенцията; 

 издава индивидуални административни актове в 

рамките на своята компетентност; 

 издава наказателни постановления по Закона за 

социално подпомагане, Закона за семейни помощи за 

деца, Закона за закрила на детето и Закона за хората с 

увреждания; 

 разрешава откриване, промяна на вида, 

местоположението и/или промяна на капацитета на 

социални услуги и закриване на социални услуги, 

когато са делегирани от държавата дейности; 

 ежегодно представя на министъра на труда и 

социалната политика доклад за дейността на 

агенцията; 

 изготвя периодични и годишни отчети за 

изпълнението на бюджета; 

 дава становища по проекти на нормативни актове, 

отнасящи се до дейността на агенцията; 

 дава предложения за усъвършенстване на 

законодателството в областта на социалното 

подпомагане; 

 сключва договори, свързани с дейността на агенцията; 

 представя доклади на министъра на труда и 

социалната политика за административното 

обслужване на физически и юридически лица; 
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 назначава държавните служители, изменя и 

прекратява служебните правоотношения с тях; 

 сключва, изменя и прекратява трудовите договори с 

лицата, работещи по трудово правоотношение; 

 утвърждава длъжностното разписание на 

администрацията на агенцията; 

 създава екипи, работни групи и комисии за 

изпълнение на задачи на агенцията; 

 прави предложения пред Националната агенция за 

приходите за възстановяване на дължими суми; 

 прави предложения до председателя на Държавната 

агенция за закрила на детето за отнемане на лицензии 

на физически и юридически лица, предоставящи 

социални услуги за деца в специализирани институции 

и в общността; 

 прави мотивирани предложения до кмета на 

съответната община за налагане на дисциплинарни 

наказания на длъжностни лица, нарушили 

законодателството по предоставяне на социални 

услуги в специализирани институции и в общността; 

  изпълнява и други функции, възложени му със закон 

или с друг нормативен акт. 

Изпълнителният директор изпълнява държавната 

политика по социално подпомагане, като осъществява 

контакти и сътрудничи с държавни органи, национално 

представени организации, неправителствени организации, 

както и с международни организации и институции. Той 

определя и организира осъществяването на 

информационната политика, като осигурява публичност и 

прозрачност на дейността на агенцията. При изпълнение на 

своите фунции той може да възложи на главния секретар 

сключването, изменянето и прекратяването на трудови 

правоотношения, по които е страна. 



56 

 

Административното ръководство на 

администрацията на агенцията се осъществява от Главен 

секретар, който се назначава от изпълнителния директор. 

Той: 

 ръководи, координира и контролира функционирането 

на администрацията на агенцията за точното спазване 

на нормативните актове и за изпълнение на законовите 

разпореждания на изпълнителния директор; 

 осигурява организационната връзка между 

изпълнителния директор и административните звена, 

както и между административните звена на агенцията; 

 утвърждава длъжностните характеристики на 

служителите; 

 осигурява условия за нормална и ефективна работа на 

административните звена на агенцията; 

 осъществява общ контрол за изпълнение на 

възложените административни задачи; 

 контролира и отговаря за работата с документите, за 

тяхното съхраняване и за опазването на личните данни 

и служебната тайна; 

 изготвя годишен доклад за състоянието на 

административната дейност в агенцията; 

 изпълнява и други задачи, възложени му от 

изпълнителния директор на агенцията. 

Общата администрация на Агенцията по социално 

подпомагане е организирана във: 

1. Дирекция "Човешки ресурси и връзки с обществеността"; 

2. Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление 

на собствеността"; 

3. Дирекция "Анализ и административно обслужване"; 

4. Дирекция "Информационни системи"; 

5. Дирекция "Правна и обществени поръчки". 

Специализираната администрация на Агенцията е 

организирана във: 
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1. Главна дирекция "Социално подпомагане", която 

включва регионалните дирекции за социално подпомагане и 

дирекциите "Социално подпомагане"; 

2. Дирекция "Закрила на детето"; 

3. Дирекция "Международно сътрудничество, програми и 

европейска интеграция". 

Регионалните дирекции за социално 

подпомагане/РДСП/: провеждат държавната политика в 

областта на социалното подпомагане, целеви помощи, 

семейните помощи за деца, закрилата на детето и правата на 

хората с увреждания на територията на областта в 

сътрудничество с държавните органи, областните 

администрации, органите на местното самоуправление и 

юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи 

дейност в обществена полза, които създават условия и 

съдействат за реализирането на програми и проекти в 

обслужваните от тях области. Те координират и 

контролират дейността на дирекциите "Социално 

подпомагане", администрират, координират и контролират 

счетоводната отчетност на дирекциите "Социално 

подпомагане". 

РДСП осъществяват методическа помощ на 

дирекциите "Социално  по предоставянето на социални, 

целеви помощи и семейни помощи за деца; изготвяне на 

индивидуалната оценка на потребностите и упражняване 

правата на хората с увреждания; дейността за закрила на 

детето; изпълнението на програми за трудова заетост; 

приемането, разходването и отчитането на хуманитарни 

помощи и дарения. Те проучват потребностите на 

населението в областта от социални помощи и социални 

услуги, координират дейностите по планиране и развитие на 

социалните услуги на областно ниво и участват при 

разработването на стратегията за развитието на социалните 

услуги на областно ниво. Освен това изготвят становища и 



58 

 

правят предложения до изпълнителния директор за 

откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета и 

закриване на социални услуги, когато са делегирани от 

държавата дейности. Извършват проверки и подготвят 

отговори по постъпили предложения, жалби и сигнали. 

Също така извършват анализ на постъпили предложения, 

жалби и сигнали.  контролират изпълнението на мерките за 

закрила на детето. Извършват проверки по жалби и сигнали 

за нарушаване правата на детето; 

РДСП съдействат и сътрудничат на юридически лица, 

осъществяващи дейности по закрила на детето; 

осъществяват сътрудничество с областната и общинската 

администрация и с неправителствени организации при 

осъществяването на политиката в областта на социалната 

защита и социално включване на рисковите групи в 

областта; организират и провеждат регионални съвещания 

по въпросите на социалното подпомагане и закрилата на 

детето; извършват прием на граждани и дават консултации 

на физически и юридически лица по въпроси на социалното 

подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с 

увреждания; (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 

г.) осъществяват организационно-методическа помощ и 

контрол върху дейността на дирекциите "Социално 

подпомагане" 

Една от най-важните дейности, които реализират 

РДСП е поддържането на регистри на децата, които могат 

да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, на 

осиновяващи при условията на пълно осиновяване и на 

утвърдените приемни семейства; организират дейността на 

комисиите по приемна грижа по чл. 31, ал. 2 от Закона за 

закрила на детето. 

Дирекциите "Социално подпомагане" /ДСП/: 

провеждат държавната политика в областта на 

социалното и семейното подпомагане, закрилата на детето, 
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правата на хората с увреждания на територията на 

съответните общини в сътрудничество с държавните 

органи, областните администрации, органите на местното 

самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза, които създават 

условия и съдействат за реализирането на програми и 

проекти в обслужваните от тях общини. Те идентифицират 

нуждаещите се от социална помощ лица и семейства; 

извършват дейността по приемане на документите на 

лицата и семействата, кандидатстващи за социални помощи, 

целеви помощи и семейни помощи за деца; извършват 

проверки на място, проучват документация и събират 

информация относно отпускането на социални помощи на 

лицата и семействата. 

ДСП извършват цялостната дейност по отпускане, 

изплащане, отказване и прекратяване на социалните и 

целевите помощи и на семейните помощи за деца; изготвят 

индивидуална оценка на потребностите на хората с 

увреждания; извършват дейности, свързани с упражняване 

правата на хората с увреждания. 

Един сериозен обем от работа на ДСП е свързан с 

осъществяването текущата практическа дейност по закрила 

на детето в съответните общини. Извършват временно 

настаняване и временно прекратяване настаняването на 

деца при семейства на роднини и близки, в приемни 

семейства и в специализирани институции; определят и 

провеждат конкретни мерки по закрилата на децата и 

контролират изпълнението; предоставят целева финансова 

помощ, предназначена за подкрепа на детето и семейството, 

с цел превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при 

близки и роднини и в приемни семейства; 

Проучване на потребностите на населението от 

социални услуги в съответните общини е възлова функция 

на ДСП. Те извършват конкретна социална работа, насочена 
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към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им 

включване в общността; извършват дейности по извеждане 

и настаняване в специализирани институции, насочват 

потребителя към ползване на социални услуги в общността 

и реинтегриране; консултират и работят индивидуално с 

всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция; 

правят предложения до кметовете на съответните общини за 

предоставяне на алтернативни услуги в общността. 

Една от съществените функции на ДСП е тази, че те 

правят предложения до регионалните дирекции за социално 

подпомагане за откриване, промяна на вида, 

местоположението и/или промяна на капацитета и 

закриване на социални услуги - делегирана от държавата 

дейност; участват при разработването на стратегията за 

развитие на социалните услуги на общинско ниво; участват 

в разработването на анализ на потребностите от социални 

услуги в общините, които обслужват. Освен това те: 

 ежегодно съгласуват годишния план за развитие на 

социалните услуги на общинско равнище; 

 координират дейностите по планиране и развитие на 

социалните услуги на общинско ниво; 

 оказват методическа помощ и съдействие на 

общинската администрация при предоставяне на 

социални услуги в общността и в специализираните 

институции; 

 извършват проверки и изготвят отговори по постъпили 

предложения, жалби и сигнали по социалното 

подпомагане, закрилата на детето и правата на хората 

с увреждания; 

 извършват анализ на постъпили предложения, жалби и 

сигнали; 

 извършват прием на граждани и дават консултации по 

въпроси на социалното и семейното подпомагане, 

закрилата на детето и правата на хората с увреждания; 
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 извършват социални проучвания и предоставят 

информация на компетентните държавни органи по 

случаи с международен елемент на деца в риск; и др. 
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8..Държавна агенция за закрила на детето 

 

Държавната агенция за закрила на детето е 

юридическо лице, чиято цел е формиране на политики за 

закрила на децата в България. Агенцията е администрация, 

която подпомага Председателя при осъществяване на 

правомощията му, осигурява технически дейността му и 

извършва дейности по административното обслужване на 

гражданите и юридическите лица. 

Държавната агенция за закрила на детето се 

ръководи и представлява от Председател, който се 

определя с решение на Министерския съвет и се назначава 

от министър -председателя.Председателят е едноличен 

орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира 

и контролира осъществяването на държавната политика в 

областта на закрилата на детето в Република България. При 

изпълнение на своите правомощия председателят се 

подпомага от заместник-председател, който също се 

назначава от министър-председателя. 

Председателят има следните правомощия: 

 разработва съвместно с министъра на труда и 

социалната политика, министъра на здравеопазването, 

министъра на образованието и науката, министъра на 

правосъдието, министъра на вътрешните работи, 

министъра на културата, министъра на финансите, 

министъра на младежта и спорта, управителя на 

Националния осигурителен институт, секретаря на 

Централната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните към Министерския съвет и с 

Националното сдружение на общините в Република 

България държавната политика за закрила на детето и 
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упражнява правомощия, които са му определени със 

закон; 

 разработва правилник за структурата, организацията и 

дейността на Националния съвет за закрила на детето 

и го внася чрез министъра на труда и социалната 

политика за приемане от Министерския съвет; 

 организира и ръководи дейността на Националния 

съвет за закрила на детето в качеството си на 

председател на съвета; 

 отговаря за цялостната дейност на агенцията и издава 

индивидуални административни актове и наказателни 

постановления в случаите, определени със закон; 

 управлява и разпределя средствата от бюджета и 

контролира целевото им разходване; 

 определя структурата и щата на агенцията, назначава 

държавните служители и променя и прекратява 

служебните правоотношения с тях, сключва, променя 

и прекратява трудовите договори с лицата, работещи 

по трудови правоотношения; 

 утвърждава методически указания, свързани с 

дейността на агенцията; 

 координира дейността на агенцията по 

сътрудничеството с държавни органи и с юридически 

лица в страната и в чужбина, както и с международни 

институции и организации; 

 подпомага министъра на труда и социалната политика, 

министъра на здравеопазването, министъра на 

образованието и науката, министъра на правосъдието, 

министъра на вътрешните работи и министъра на 

външните работи при формирането и провеждането на 

политики с Европейския съюз в областта на закрилата 

на детето; 
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 може да представлява държавата в международни 

организации и програми в областта на закрилата на 

детето при предоставени от Министерския съвет 

правомощия; 

 внася чрез министъра на труда и социалната политика 

в Министерския съвет проекти на нормативни актове в 

областта на закрилата на детет 

 организира създаването и поддържането на 

национална информационна система в областта на 

закрилата на детето, която включва събирането, 

анализа и съхранението в агенцията на информация по 

дейностите за закрила на детето на национално и 

общинско равнище; 

 създава работни групи и съвети като експертни 

консултативни звена за изпълнение на конкретни 

задачи в областта на закрилата на детето; 

 организира разработването и контролира 

изпълнението на национални и регионални програми 

за осъществяване закрилата на детето; 

 организира процеса на наблюдение и анализ, и 

мониторира прилагането на координационните 

механизми в областта на държавната политика за 

закрила на детето; 

 организира издаването на периодичен бюлетин и 

други издания по въпросите на закрилата на детето; 

 представя в Министерския съвет ежегоден доклад за 

дейността на агенцията, в който се отчита и 

изпълнението на Националната програма за закрила на 

детето; 

 определя размера на допълнителния отпуск на 

държавните служители по чл. 50 от Закона за 

държавния служител; 
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 организира проверки за спазване правата на детето от 

всички държавни, общински и частни училища, детски 

градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно 

развитие, лечебни заведения, дирекции "Социално 

подпомагане", доставчици на социални услуги за деца 

и от юридически лица с нестопанска цел, работещи в 

сферата за закрила на детето, и при установяване на 

нарушение дава задължителни предписания или 

издава наказателни постановления лично или чрез 

оправомощено от него длъжностно лице; 

 изгражда и поддържа хармонизиран телефонен номер 

с национално покритие от обхват 116 за информиране, 

консултиране и помощ на деца като Национална 

телефонна линия за деца с единен номер 116 111; 

 подпомага дейността на юридическите лица с 

нестопанска цел по закрила на детето; 

 управлява имуществото на агенцията; 

 осъществява и други правомощия, предоставени му 

със закон и с подзаконови нормативни актове. 

Председателят образува на свое подчинение 

Политически кабинет, който го подпомага при 

формулирането и разработването на конкретни решения 

за определянето и провеждането на правителствената 

политика в сферата на неговите правомощия. 

В политическия кабинет се включват заместник-

председателят и експертът, отговарящ за връзките с 

обществеността. За реализирането на програмата на 

Министерския съвет политическият кабинет предлага на 

председателя стратегически приоритети, цели и решения, 

свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното 

изпълнение. Политическият кабинет организира и 

осъществява връзките на председателя с Народното 

събрание, Министерския съвет, с другите държавни органи 

и с правителствени и неправителствени организации. 
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Политическият кабинет организира и осъществява 

връзките на председателя с обществеността, със средствата 

за масово осведомяване и организира срещи и интервюта с 

представителите на медиите. Той събира, обобщава и 

анализира информацията, необходима за разработването на 

политиката в областта на закрилата на детето. Осигурява 

информация относно обществените ангажименти и 

публичните изяви на председателя, организира и провежда 

периодични и специализирани срещи и пресконференции за 

запознаване с резултатите от дейността на агенцията, 

координира дейността по подготовка на изданията на 

агенцията. 

Структурата на агенцията включва обща 

администрация, организирана в една дирекция и 

специализирана администрация, организирана в главна 

дирекция и една дирекция. 

Главният секретар на ДАЗД има следните 

правомощия: 

Той отговаря за планирането и отчетността при 

изпълнение на ежегодните цели на администрацията. 

Ръководи дейността по управление на човешките ресурси 

както и ръководи административното обслужване. 

Осигурява организационната връзка между председателя и 

административните звена в агенцията, както и между 

административните звена. Организира разпределението на 

задачите между административните звена в агенцията, като 

създава условия за ефективна работа и осъществява общия 

контрол за изпълнението на възложените задачи. 

Главният секретар ръководи, контролира и отговаря за 

работата с документите и за съхраняването им и за 

опазването на служебната тайна. Осъществява контрол по 

вписванията в Административния регистър и в Системата за 

самооценка на административното обслужване.  

Координира и контролира управлението на ползваните за 
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административни нужди недвижими имоти и движими 

вещи, предоставени на агенцията.  Отговаря и контролира 

за провеждането на процедури за възлагане на обществени 

поръчки. 

Той има и сериозни ангажименти, свързни с 

управлението на финансите и човешкия ресурс. 

Осъществява координация и контрол в процеса на 

подготовката и изпълнението на бюджета и следи за 

законосъобразното и целесъобразното разходване на 

средствата на агенцията. Утвърждава длъжностните 

характеристики на служителите. Представлява агенцията в 

случаите, в които е упълномощен изрично от председателя, 

по проблеми, свързани с функционирането на 

администрацията. Изготвя ежегоден доклад за състоянието 

на администрацията на агенцията и го представя на 

председателя; и др. 

За извършване на проверки за спазване на правата на 

детето, за които се изискват специални познания, могат да 

бъдат привличани служители от други административни 

структури в качеството им на външни експерти за 

извършване на съвместни проверки след мотивирано 

предложение на директора на Главна дирекция "Контрол по 

правата на детето" и одобрение от председателя на 

агенцията. Външните експерти изпълняват възложените им 

задачи съобразно своята компетентност въз основа на 

определените им задължения от работодателя им във 

времевата рамка и в обхвата на проверката, определена със 

заповед на председателя на агенцията или упълномощено от 

него длъжностно лице, след съвместно съгласуване на 

общите действия. 

Документите, изпратени до агенцията от държавни 

органи, от физически или юридически лица, се завеждат във 

входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването 

им. При завеждането на документите се извършва проверка 
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за наличието на всички документи, посочени в тях, и се 

образува служебна преписка. Предложенията и сигналите, 

свързани с дейността на агенцията, могат да бъдат писмени 

или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен 

представител по телефон, телеграф, телекс или електронна 

поща. Предложенията и сигналите се вписват в регистър за 

предложенията и сигналите. 

Когато е необходимо предложението или сигналът да 

се подаде писмено или да отговаря на определени 

изисквания, на подателя се дават съответните разяснения. 

На сигналите и предложенията се отговаря в двумесечен 

срок от получаването им, ако в закон не е установен друг 

срок. В тези случаи срокът може да бъде продължаван, но за 

не повече от 4 месеца за предложенията и за не повече от 

един месец за сигналите, за което се съобщава на подателя. 

Служебните преписки се разпределят от главния 

секретар с резолюция до съответните ръководители на 

административните звена. Адресатите на преписките се 

отбелязват във входящия регистър. Резолюцията съдържа 

указания, срок за изработване, дата и подпис. Служебните 

преписки се разпределят ежедневно след постъпването им в 

агенцията. 
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9. Националният осигурителен институт  като държавна 

структура за социалното осигуряване 

 

Разработването, координирането и провеждането на 

държавната политика по държавното обществено 

осигуряване се осъществява от Министерството на труда и 

социалната  политика.   

Държавното обществено осигураване се управлява от 

Националния осигурителен институт, който отчита 

своята дейност пред Народното събрание. Неговите 

функции са свързани със следното: 

 Изпълнава бюджета на държавното  обществено 

осигуряване; събира осигурителни вноски и вземания; 

 Събира осигерителните вноски за здравно 

осигуряване, допълнителното задължително 

пенсионно осигуряване; 

 Осигурява  контрол по спазването на задължителното 

трудово законодателство; 

 Организира дейността по установяване на 

административни нарушения и административни 

наказания; 

 Извършва плащането на пенсиите и обезщетенията 

при безработица; 

 Събира информация и поддържа информационната 

система за осигурените лица; 

 Осъществява  дейност по подготовката и прилагането 

на международни договори в областта на държавното 

обществено осигуряване; 

 Издава информационен бюлетин. 

Надзорният съвет  е главен управленски орган на 

осигурителната система. Той взима решения по всички 

стратегически въпроси, като носи отговорност за 

политиката и наздзора на Националния осигурителен 
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институт. Надзорният съвет има мандат за срок от 4 години, 

а неговите членове избират от своя състав председател  на 

ротационен принцип. Правомощията на Надзорния съвет се 

изразяват в изпълнението на следните задачи: 

1. Утвърждава основните насоки за дейността на 

Националния осигурителен институт и проекта за 

годишния бюджет. 

2. Осъществява контрол върху дейността на 

Националния осигурителен институт, Съвета на 

управителя, управителя и подуправителя. 

3. Утвърждава проектите на нормативните актове по 

държавното обществено осигуряване преди внасянето 

им за приемане от съответните държавни органи. 

4. Приема правилник за организацията на Националния 

осигурителен институт и правилник за ейността на 

Надзорния съвет. 

5. По исканена длъжниците към фондовете на 

държавното обществено осигуряване при 

изключителни случаи по време на материални 

затруднения, по предложение на управителя може да 

разсрочи плащането на вземания за 100 хилади лева за 

срок до три години. 

6. Взема решение за заличаване на несъбираеми 

вземания след приключване на производството за 

ликвидация на осигурителите. 

7. Взема решения за придобиване и разпореждане с 

имуществото на Националния осигурителен институт 

над размер определен от Правилника за организацията 

и дейността на Националния осигурителен институт. 

8. Взема решение за използване средствата от бюджета 

на държавното обществено осигуряване. 

9. Определя възнаграждението на управителя и 

подуправителя. 
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10. Утвърждава разходите по бюджета на 

Националния осигурителен институт. 

Управителят на Националния осигурителен 

институт действа от името на Института, органиизира и 

ръководи дейността му и го представлява пред всички 

физически юридически лица в страната и в чужбина. 

Управителят изпълнява следните функции: 

 осъществява оперативното ръководство на 

Националния осигурителен институт; 

 утвърждава задължителни за всички физически и 

юридически лица в страната, инструкции, формуляри 

и други документи, свързани с провеждане на 

осигуряването; 

 внася за утвърждаване в Надзорния съвет: 

проектобюджета на държавното обществено 

осигуряване; проект за отчет за изпълнение на 

бюджета на държавното обществено осигуряване; 

проекти за нормативни актове по държавното 

обществено осигуряване; проект за правилник за 

организацията и дейността на Националния 

осигурителен институт; проекти за решения за 

използване на средства от резерва  по бюджета на 

държавното обществено осигуряване. 

 открива и закрива поделения на Националния 

осигурителен институт и утвърждава структурата и 

бюджетите им; 

 сключва разпоредителни сделки за имуществото до 

размер, определен с правилника за организацията и 

дейността на Националния осигурителен институт; 

 утвърждава разпределението на капитални вложения 

за стопанисване имуществото на Националния 

осигурителен институт; 

 предлага за утвърждаване от Надзорния съвет на 

Националния осигурителен институт, разходите за 
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дейността по съответните фондове и капиталовите 

разходи. 

Управителят на Националния осигурителен институт 

може да издава задължителни предписания за спиране 

изпълнението на разпореждания и  действия на осигурители 

и длъжностни лица, противоречащи на нормативните актове 

по държавното обществено осигуряване, както и на 

нормативните актове по здравното осигуряване и 

осигуряването им в частта им по събирането на 

осигурителните вноски и контрола по тази дейност. Той 

налага имуществени санкции на банките, разрешили 

теглене на пари за трудови възнараждения, без да са 

внесени дължимите осигурителни вноски по реда на Закона 

за административнит нарушения и наказания. Действа като 

разпоредител първа степен с бюджета на ДДО и със 

средствата на Учителския пенсионен фонд. Сключва, 

изменя и прекратява  трудовите договори със служителите и 

работниците. Определя правомощията на ръководителите 

на самостоятелни структурни звена в Центтралното 

управление. Издава заповеди за извършване на ревизии в 

поделенията и може да издава заповеди за извършване на 

ревизии съгласно Кодекса за задължително обществено 

осигуряване. Сключва сделки за придобиване и 

разпоредителни сделки за имущество на Националния 

осигурителен институт в размер до 100 хил. лв. за всеки 

отделен случай. Утвърждава длъжностното разписание и 

поименното разписание  на длъжностите на държавното 

управление. Утвърждава длъжностните разписания на 

териториалните поделения и функционалните задължения 

на техните  структурни звена. Възлага със заповед своите 

правомощия. 
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10.  Държавни структури на социалното подпомагане 

 

Спецализиран орган на Министерски съвет на 

Република България за ръководство, координиране и 

контрол в областта на социалното подпомагане е 

Министерство на труда  и социалната политика в 

сътрудничество с общините и нестопанските организации с 

благотворителна и друга хуманна цел.  За осъществяване на 

това сътрудничество се създава  Съвет за социално 

подпомагане, който е обществен консултативен орган към 

Министерство на труда и социалната политика. В него 

участват представители на самото министерство, 

Министерство на здравеопазването, Министерство на 

финансите, Министерство на образованието, Министерство 

на регионалното развитие и Националното сдружение на 

общините. 

Функциите на Националната служба за социално 

подпомагане  се изразяват  в  следното: Тя подготвя и 

предлага на компетентните органи проекти за нормативни 

актове по социално подпомагане. Ръководи и контролира 

дейността на областните и общински служби за социално 

подпомагане. Разрешава откриване и закриване на 

заведения за социални услуги. Разработгва програми и 

организира квалификацията на кадри от системата на 

социално подпомагане. Изготвя обобщени годишни отчети 

и анализи за дейността по социално подпомагане в страната, 

които представя на Съвета за социално подпомагане. 

Функциите на ръководителя на Националната служба 

по социално подпомагане  са разностранни. Той ръководи и 

представлява Националната служба по социално 

подпомагане. Сключва, изменя и прекратява трудовите 

правоотношения с работещите в службата, с 

ръководителите на общинските и областни служби и със 

заведенията за социални услуги пряко подчинени на 



74 

 

Националната служба за социално подпомагане. Ръководи и  

насърчава благотворителната и хуманитарна дейност  в тази 

област. Разрешава откриването или закриването на 

заведения за социални услуги в областта на социалното 

подпомагане. Издава или отнема лицензии на физически и 

юридически лица за извършване на социални услуги. 

Организира изготвянето  на годишни отчети и анализи за 

дейността на социалното подпомагане, които представя на 

Съвета по социално подпомагане. Организира и ръководи 

контролната дейност на Националната служба за социално 

подпомагане, носи отговорност за законосъобразността и 

целесъобразността на изразходването на предоставените на 

съвета средства. Организира  дейностите на отделите за 

закрила на детето към общинските служби за социално 

подпомагане. 

Структурата на Националната служба за социално 

подпомагане  включва четири дирекциии в две направления:  

 Дирекция "Административно-правно и 

информационно обслужване" с два отдела към нея: "Правно 

обслужване и човешки ресурси" и "Информационно 

обслужване, техника и канцелария" Тази дирекция 

осъществява процесуалното представителство на 

Националната служба за социално подпомагане пред 

съдилищата. Съдейства и осигурява с правни средства 

своевременното събиране на вземанията на  службата. 

Подготвя отговори  и дава становища по  постъпили жалби, 

сигнали и предложения; събира обработва и съхранява 

отчетните данни на общинските служби за социално 

подпомагане. Отговаря за правилното  функциониране на 

информационните системи и актуализира информационно-

справочната база в рамките на  службата. Организира и 

контролира въвеждането, обучението и развитието на 

персонала в рамките на Националната служба за социално 

подпомагане. 
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 Дирекция "Финансово-стопански дейности и 

управление на собствеността". Тази дирекция съставя 

бюджетите на  аминистрацията и третостепенните 

разпоредители на кредита, както и  консолидирания бюджет 

на службата. Извършва счетоводно отчитане на приходите и 

разходите. Дава консултации на общинските служби за 

социално подпомагане по текущи въпроси на 

финансирането. Събира заявки и превежда на общинската 

служби целеви социални помощи, контролира 

изразходването на средства, отговаря за снабдяването, 

съхраняването, стопанисването и използването на стоково-

материални ценности. 

 Дирекция  "Социално подпомагане и социални 

услуги". Тази дирекция създава необходимата организация 

за изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни 

актове в областта на социалното подпомагане и оказва 

методична помощ при приложението им. Методически 

ръководи дейността на заведенията за социални услуги. 

Осъществява методическо ръководство и контрол на 

въпросите на медицинското обслужнане,  храненето, 

комунално-битовото обслужване и други в заведенията за 

социални услуги. Осъществява методическото ръководство 

и контрол по организацията на дейността на социално-

учебните производствени заведения. Подпомага 

изготвянето на проекти, насочени към системата на 

социално подпомагане. Мегодически ръководи и 

контролира общинските служби за социално подпомагане и 

отделите им по закрила на детето. 

 Дирекция  "Инспекторат". Тя организира, 

ръководи и осъществява контролната дейност на 

Националната служба за социално подпомагане. 

Организира проверки по постъпили сигнали, предложения 

за системата на социално подпомагане. Извършва проверки 

в системата в страната по предварително утвърден от 
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ръководителя на Националната служба по социално 

подпомагане план или по сигнали. Издава актове срещу 

длъжностни лица от системата за установено виновно  

нарушение на нормативните актове. Прави мотивирани 

предложения на министъра на труда и социалното политика 

за издаване на наказателни постановления срещу 

длъжностни лица, допуснали виновно нарушение на 

законодателството на сациалното подпомагане. 

Към Националните служби за социално подпомагане 

са създадени Областни служби за социално подпомогане. Те 

осъществяват социално подпомагане на областно равнище, 

като същевременно подопомагат областната 

администрация. 

Областните служби за социално подпомагане имат 

следните функции: те провеждат политиката на 

Националната служба за социално подпомагане на 

територията на областта като осъществяват методическо 

ръководство и контрол върху дейността на общинските 

служби за социално позпомагане  и заведенията за социални 

услуги на територията на областта. Изготвят предложения 

до Националната служба по социално подпомагане за 

откриване / закриване на заведения за социални услуги. 

Предоставят  информация за своята дейност и за дейността 

на общинските служби към националната служба. Правят 

предложения до нея за развитие на системата за социално 

подпомагане на на областта. Контролират, подпомагат и 

координират разпределението на паричните и материални 

помощи, предоставени от дарители или по републикански 

програми. Организират и извършват проверки по писма, 

жалби и сигнали. 

 

На следващото по-ниско равнище в организационната 

йерархия са Общинските служби за социално 

подпомагане, които са специализирани органи за 
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осъществяване на тази дейност в общините. Те съществуват 

като самостоятелни бюджетни организации извън 

структурата на общинските съвети със самостоятелен 

бюджет, който е включен в сборния бюджет на съответната 

община. Общинските съвети осигуряват с бюджетни 

средства дейността на Общинските служби   разработват 

проектобюджет за необходимите средства, за правилното 

функциониране и обезпечаване на дейността си и го 

защитават пред общинския бюджет. Бюджетните и извън 

бюджетните средства се разпределят по съответните 

направления, като  постъпилите такси се изразходват за 

издръжка на съответните социални заведения. 

Персоналът на общинските служби за социално 

подпомагане е извън числения състав на общинския съвет и 

се определя по норматив, утвърдн от националната служба 

по социално подпомагане. 

Ръководителят на Общинската служба се назначава от 

ръководителя на Националната служба по предложение  на 

областните съвети, съгласувано с кмета на общината. 

Общинската служба за социално подпомагане издирва 

и регистрира нуждаещите се от помощ и социални услуги 

лица и семейства. Проверява истинността  на 

обстоятелствата, декларирарани от лицата и семействата, 

подали молби за социално подпомагане. Осъществява 

социално подпомагане на територията на общината. 

Консултира и разработва индивидуално с всеки нуждеаещ 

се  с цел неговата социална и адаптация и интеграция. 

Общинската служба за социално подпомагане работи 

в сътрудничество с нестопанските организации с 

благотворителна и друга хуманна цел, физически и 

юридически лица и насърчава дейността им в областта на 

социалното подпомагане. 

Функции и задачи на общинската служба в областта 

на социалните помощи са: 
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1. Издирва и регистрира нуждаещите се от социални 

помощи лица и семейства и осигурява съответния вид 

помощ в пари или натура, услуга или право,  съгласно 

действащите нормативни документи. 

2. Проверява истинността на обстоятелствата, 

декларирарани от лица и семейства подали молби за 

социално подпомагане. 

3. Съдейства за набавяне на необходимите помощни 

технически средства за самообслужване и обслужване 

на инвалидите и старите хора. 

4. Осигурява безплатно или частично платени парични и 

икономически  консултации на  социално слаби лица, 

относно решаването на  възникнали имуществени, 

наследствени, семейни и други проблеми. 

5. Издирва и насочва инвалидите за професионална 

квалификация и  преквалификация. 

6. Осъществява социално подпомагане на територията на 

общината. 

7. Съдейства за трудовата реализация на лицата, 

нуждаещи с от помощ, като поддържа тесни контакти 

с бюрата по труда или други подобни звена или 

подпомага самостоятелна приходоносна дейност. 

8. Издирва, насочва за настаняване  в заведенията за 

ссциални услуги нуждаещите се деца или лица. 

9. Организира доставянето и раздаването на 

хуманитарни помощи - хранителни продукти, облекла, 

обувки, финасови средства, вещи от първа 

необходимост. 

Функции и задачи на общинските служби за социално 

подпомагане в областта на социалните услуги   са: 

1. Организира патронажно обслужване на домовете на 

нуждаещите се лица, деца и семейства. Проучва 

нуждаещите се, планира нови места в домашния 

социален патронаж. 
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2. Организира и ръководи заведения за социални услуги, 

настанява и изписва лица и деца, осигурява им 

хранене съобразно с възрастта и здравословното им 

състояние, осигурява им поддържащо лечение, 

медицинска и социална рехабилитация и др. 

3. Организира обществени трапезарии за социално слаби 

лица и семейства. 

4. Настанява деца в приемни семейства. 

5. Организира клубове на инвалида и методически 

ръководи дейността им. 

6. Закрива бюра за социални услуги. 

В областта на финансовото, ресурсното и 

информационно осигуряване на системата общинската 

служба за социално подпомагаве изпълнява редица  задачи. 

Разработва проектобюджета за необходимите средства за 

правилно функциониране и обезпечаване на цялостната 

дейност на услугите  и го защитава пред общинския съвет  и 

Националната служба по социално подпомагане. 

Преоценява необходимостта и дава заявки за реконструкция 

и модернизация на съответната материална база, както и за 

строеж на нова. Подпомага домашния социален патронаж, 

клубовете на инвалида и другите звена за социални услуги 

при организиране на помощно стопанска дейност и 

контролира тяхната дейност. Проучва нуждите и прави 

заявки за доставка на транспортни средства, техника, 

съоръжения и др. на територията на общината. Поддържа 

непрекъсната връзка с Националната служба за социално 

подпомагане с оглед осигуряване но всички нормативни 

актове и тяхното правилно приложение, реализиране в 

практиката, като прави предложения за реализация.  

Функциите на Общинските служби за социално 

подпомагане във връзка със Закона за закрила на детето са 

свързани  с осъществяване на дейност по закрила на детето 

в общината. Определя и провежда конкретни мерки по 
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закрила на децата и контролира изпълнението им. Извършва 

проверки по жалби сигнали  за нарушаване правата на 

децата и дава задължителни предписания за тяхното 

отстраняване. Дава съвети и консултации по отглеждането и 

възпитанието на децата. Представя информация за 

предлаганите усруги и оказва помощ на семействата и на 

родителите на нуждаещите се деца. Съставя и поддържа в 

актуалност регистри за деца, подлежащи на осиновяване. 

Подпомага професионланата ориентация и квалификация на 

децата, включително след средното образование. 

Организира обучение и квалификация на приемни родители 

и осигурява техния подбор. Сигнализира при необходимост 

полицията, прокуратурата, съда. Прави предложение за 

назначаване на настойнически съвети и попечители. 

Проучва кандидати за осиновители и дава писмено  

заключение пред съда за годността им да осиновят дете, 

подготвя документацията за осиновяване и дава мнение за 

предвидените случаи. 

Функции на отделните специалисти в Общинската 

служба за социално подпомагане: 

 Ръководителят на общинската служба по 

социално подпомогане -  изпълнява управленски функции и 

представлява службата за социално подпомагане пред 

юридически и физически лица. Организира, ръководи и 

контролира цялостното функциониране и дейност. 

 Началникът на отдел"Социални помощи" -  

осъществява ръководно-методически и контролни функции 

над работата на всички специалисти по социални помощи. 

Следи за наличието на изискуемата документация при 

комплектоването на преписките за отпускане на помощи. 

Следи за добрата организация, ритмичното и навременно 

отпускане и изплащане на социалните помощи лично на 

лицата и семействата. 
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 Началникът на отдел "Социални услуги" - 

ръководи, координира, и контролира работата на всички 

звена, извършващи социални услуги. Набира, контролира и 

обобщава цялостната статистичска, икономичска и друга 

информация, разработва и предлага нови форми на 

социални услуги в зависимост от потребностите на 

общината. Провежда контрол по организацията и 

изпълнението на вътрешните правила за организация на 

работата и колективния трудов договор и предприема мерки 

за отстраняване на пропуските. 

 Главният счетоводител -  разработва 

проектобюджета за необходимите средства за правилното 

функциониране и обезпечаване на цялостната дейнст на 

общинската служба за социално подпомаганве. Организира 

събирането на такси за ползваните услуги. Контролира 

помощно-стопанската дейност във финасовата й част. 

Организира изпълнението на бюджета, счетоводната 

отчетност и контролира финансовата дейност. 

 Специалистът по социални помощи - извършва 

цялостната дейност по приемане на молбите, изработването 

на социални анкети, активно издирва нуждаещите се от 

социални помощи. 

 Специалистът по социални услуги -  следи за 

правилната и пълна обработка на документите за децата и 

лицата, желаещи да ползват социални услуги. Организира 

приемането, преместването и изписването на лицата и 

децата, желаещи да ползват социални услуги. Организира 

приемането, преместването и изписването на лицата и 

децата, представянето им пред ЛКК, ТЕЛК и др. 

 Специалистът по проблемите на инвалидите- 

организира подпомагането и  услугите   на инвалидите.  

Организира изплащането на паричните социални помощи за 

транспорт или издаването на карти, заплащане на 
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телефонни услуги, безплатно балнеолечние, безплатно 

пътуване по ж.п., автобусен транспорт и др. 

 Специалистът по информационно обезпечаване 

и обслужване - осигурява компютърна обработка на базата 

данни за системата. 
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11. Държавни структури по заетостта. 

 

При  провеждане на политиката по заетостта на 

Министерство на труда и социалната политике се формира 

Национален съвет за насърчаване на заетостта като 

постоянно действащ орган. Той се състои от равен брой 

представители, определени от Министерския съвет, 

предсавителните организации на работодателите и 

работниците и служителите на национално равнище.. По 

решение на съвета за участие в заседанията му могат да се 

канят представители на други юридически лица с 

нестопанска цел.  

Председател на Националния съвет  за насърчаване на  

заетостта е министърът на труда и социалната политика или 

упълномощено от него длъжностно лице. 

Функциите на Националния съвет по заетостта са: 

1. Обсъжда и дава становища по разработването и 

провеждането на политиката по заетостта и на 

Националния план задействие по заетостта. 

2. Периодично се информира за данните за състоянието 

на пазара на труда и за ефективността от прилаганите 

мерки и програми за насърчаване на заетостта. 

3. Обсъжда и дава становища по проекти на нормативни 

актове, свързани с пазара на труда. 

4. Обсъжда проекти и дава становища по споразумения 

на министерството на труда и социалната политика с 

други министерства, държавни институции и 

неправителствени организации за общи дейности по 

въпросите на заетостта. 

По решение на Съвета за регионално развитие към 

Министерския съвет и с решение на областните съвети за 

регионално развитие се създават постоянни или временни 

комисии по заетостта. Те изпълняват следните функции: 
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1. Определят приоритетите на регионалното политика по 

заетостта в срок до един месец от представянето им и 

ги внасят за утвърждаване и финансиране от 

Министерството на труда и социалната политика или  

други министерства и ведомства. 

2. Осигуряват условия за провеждане на регионалната 

политика по заетостта в съответствие с националните 

приоритети. 

3. Извършват мониторинг и контрол на изразходваните 

средства за активна политика. 

В Комисията по заетостта при областния съвет за 

регионално развитие се включват представители на 

областната администрация и на общините на територията на 

областта, териториалните поделения на Агенцията по 

заетостта, министерствата и други държавн институции, 

областните структури на представителните организации на 

работниците и служителите, отраслови и браншови 

организации, юридически лица с нестопанска цел в региона, 

чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта и 

обучението за придобиване на професионална 

квалификация. Тази комисия се съобразява с приоритетите 

на националния план за икономическо развитие, 

националния план за действие по заетостта, областния план 

за развитие и общинските стратегии и планове за развитие. 

Към поделенията на Агенцията по заетостта се създава 

Съвет за сътрудничество,  който осъществява пряко 

наблюдение и контрол върху провежданата политика по 

заетостта. Този съвет се състои от 9 члена - по един 

представител на поделението на Агенцията по заетостта, на 

териториалната структута на Министерство на 

образованието и на общината и по трима представители на 

организациите на работниците и служителите и на 

работодателите, признати за представителни. 

Съветите за сътрудничество към бюрата по труда 
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извършват наблюдение по изпълнението на 

програмите и мерките по заетостта. Осъществяват контрол 

относно спазването на разпоредбите при подбора на 

съответните програми и мерки за финансиране. В техните 

заседания се включва и по един представител на общините. 

В случаите, когато дирекция "Бюро по труда" обслужва 

няколко общини, се определя една от тях за участие в 

съветите на ротационен принцип. За участие могат да се 

канят и представители на други юридически лица с 

нестопанска цел. 

Осъществяването на координацията между 

националните и местните интереси по въпросите на 

заетостта при разработването и изпълнението на областни 

планове за регионално развитие и намаляване на 

безработицата и осъществява взаимодействие с органите на 

местното самоуправление и местната администрация се 

осигуряват от областния управител. 

По насърчаване на заетостта, защита пазара на труда, 

професионално информиране и консултиране, 

професионално и мотивационно обучение на безработни и 

заети лица, както и за извършване на посредническа 

дейност по информиране и наемане на работа, се създава 

Агенция по заетостта към министъра на труда и 

социалната политика. Тя е езпълнителна агенция - 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 

министъра на труда и социалната политика и е юридическо 

лице със седалище в София. Агенцията по заетостта се 

представлява и ръководи от изпълнителен директор.  Той се 

подпомага от съвет, който се състои от представители на 

представителни организации на работодателите и на 

работниците и служителите на национално равнище. 

Функциите на  изпълнителния директор  са следните: 

 Представлява агенцията, организира международните 

й връзки и осъществява сътрудничество с публичните 
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служби на други държави, които отговарят за 

наблюдение на условията за наемане на работа. 

 Планира, разпределя и контролира използването на 

предоставените на агенциата финансови и материални 

ресурси. 

 Одобрява програми и проекти за заетост и 

квалификация и ги предлага за утвърждаване от 

министъра на труда и социалната политика. 

 Утвърждава проекти и програми и издава 

индивидуални административни актове, свързани с 

развитието на дейностите и организацията на работа 

на агенцията, в рамките на своята компетентност. 

 Представя министъра на труда и социалната политика 

за утвърждаване на проект на основни насоки и 

годишен план за действие на агенцията и проект на 

бюджетна сметка на агенцията. 

 Представя ежегодно на министъра на труда и 

социалната политика доклад за дейността на 

агенцията. 

 Изготвя периодични и годишни отчети за 

изпълнението на бюджета на агенцията и за 

реализацията на годишния план за действие. 

 Организира и осигурява работата на съвета към 

изпълнителния директор. 

 Дава становища по проекти на нормативни актове, 

отнасящи се до дейността на агенцията и предложения 

за усъвършенстването на законодателството в 

областта на заетостта. 

 Дава разрешения и извършва съгласувания в 

определените от нормативните актове случаи и други. 

Към изпълнителния директор се създава съвет, който 

представлява консултативен орган, състоящ се от двама 

представители на всяка от национално представените 
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организации на работодателите и на работниците и 

служителите. 

Функциите на Съвета към изпълнителния директор са 

следните: 

 Обсъжда основните   насоки, плана и отчета за 

дейността на агенцията. 

 Прави предложения за разработване на нови мерки и 

програми за насърчаване на заетостта и за обучение за 

придобиване на професионална квалификация. 

 Обсъжда ефективността от дейността на агенцията, в 

това число и на прилаганите мерки и програми. 

Администрацията на агенцията е обща и 

специализирана. 

Общата администрация е организира в две дирекции: 

"Финасово-стопански дейности" и "Административно-

правно обслужване". 

Специализираната  администрация е организирана  в 

следните дирекции: "Услуги по заетостта, програми и мерки 

за насърчаване на заетостта и за обучение", "Координация, 

контрол и международни дейности",  "Информация, анализи 

и прогнози",  "Център за информационно-издателска 

дейност",  "Бюро Студентски град". 

Главна дирекция "Услуги по заетостта, програми и 

мерки за насърчаване на заетостта и за обучение". 

Участва в разработването на националния план за действие 

по заетостта, в разработването на нормативни актове, 

стратегии и концепции, свързани с насърчаване на зетостта, 

на  национални и браншови програми за заетост в частта им 

включваща действия по активната политика по заетостта. 

Ежегодно изготвя проект на предложение на Министерство 

на труда и социалната политика за програмите и мерките за 

заетост и за обучение за придобиване на професионална 

квалификация и разчети на финансовото осигуряване. 

Участва в разработването на национални и специализирани 
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програми за обучение и придобиване на професионлна 

квалификация на безработни и заети лица. Организира 

изпълнените на годишния план за действие на агнецията в 

частта му относно програмите, мерките за заетост и за 

обучение за придобиване на професионална квалификация.  

Разработва методически материали и оказва методическа 

помощ за прилагането на програмите и мерките за 

насърчаване на заетостта, регламентирани със закона за 

насърчаване на заетостта и правилника за неговото 

прилагане. Дава становища и предлага за утвърждаване  от 

министъра на труда и социалната политика на регионални 

програми за заетост. Участва в разработването и 

координира изпълнението на национални и регионални 

програми и мерки за насърчаване на заетостта и за 

обучение, и в подготовката на проект на план за действие на 

агенцията, който се одобрява от министъра на труда и 

социалната политика. Организира разработването, 

осъществява реализацията и наблюдението на програми за 

ограмотяване, квалификация и заетост на безработни лица в 

национални и регионални програми и мерки в съответствие 

с разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта и 

правилника за прилагането му. Координира, подпомага и 

оперативно  ръководи дейността на дирекциите 

"Регионални служби по заетостта". Поддържа база данни за 

утвърдените и реализирани програми за насърчаване на 

заетостта. Разработва нови насоки за развитието, 

организацията, технологията и стандарти за осъществяване 

на посредническите и психологическите услуги за 

осигуряване на заетост, включително за прилагането на 

психологическите  методи и техники за индивидуално и 

групово консултиране и психодиагностика и методически 

материали, свързани с прилагането им. Дава отговори на 

запитвания от жалби и на сигнали от физически и 

юридически лица, свързани с регистрацията за безработица 
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и услугите по заетостта. Периодично организира проучване 

на потребностите от обучение за придобиване на 

професионална квалификация. 

Главна дирекция "Координация, контрол и 

международни дейности" изпълнява следните задачи:  

Прави предложение за основни насоки за системата за 

наблюдение и контрол на дейността на поделенията на 

агенцията. Координира разработването и отчитането на 

плана за действие на агнецията. Разработва методически 

указания и инструментариум на контролната дейност на 

агенцията. Организира провеждането на комплексни и 

тематични проверки в поделенията на агенцията. 

Организира разработването на периодични анализи и 

годишен анализ на резултатите от контролната дейност на 

регионалните служби по заетостта на бюрата по труда и 

уведомява изпълнителния директор и главния секретар за 

вида и причините  на допуснатите нарушения. Изготвя 

периодични отчети за административното обслужване на 

физически и юридически лица. Извършва наблюдение на 

жалбите и сигналите, изготвя анализ на причините и 

предлага мерки за отстраняването им. Координира, 

подпомага и оперативно ръководи дейността на  дирекциите 

"Бюро по труда". Участва в създаването и поддържането на 

системата за вътрешноведомствен и финансов контрол. 

Организира провеждането на текущ и последващ контрол в 

поделенията на агенцията. Извършва анализ на състоянието 

по спазването на нормативната уредба, регламентираща 

дейността на агенцията. Изготвя предложения до 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", 

полицията и прокурата за проверка на установени 

обстоятелства. Участва в разработването на проекти на 

междуправителствени договори за обмен и наемане на 

работна сила и в процедурите по тяхното прилагане. 

Участва в международни преговори по сключване 
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изпълнение на спогодбите. Осъществява посредническа 

дейност за заетост на български граждани в чужбина и на 

чужденци в Република България, в изпълнение на 

международни договори. Изготвя анализи за изпълнението 

им  и прави предложения за изменение и допълнението на 

договорите и процедурите. Участва в разработването на 

проекти на нормативни актове в областта на защитатата на 

пазара на труда и прави предложения за усъвършенстване 

на нормативната уредба. Координира и изпълнява програми 

и проекти в областта на европейската интеграция и 

миграция. Набира информация и анализира реалните 

миграционни процеси от и към страната. Осъществява 

сътрудничество и обменя информация с публичните служби 

на други държави, отговарящи за контрола и условията по 

наемане на работа за чужденци в координация с 

Министерството на труда и социалната политика. 

Осъществява посредничество за наемане на работа с 

чуждестранни работодатели, сродни чуждестранни 

институции и лицензирани  посреднически агенции, 

включително в рамките на мрежата "Европейски служби по 

заетостта". Извършва преводи на документация, свързана с 

международната дейност. Разработва и реализира плана за 

международната дейност на агенцията. 

Дирекция "Информация, анализи и прогнози". 

Тя разработва средносрочни и краткосрочни прогнози 

за трудовите ресурси - заети, безработни, учащи се, а също 

така и анализи, обзори и други печатни издания относно 

пазара на труда. Провежда изследване на процеси очертани 

в резултат на анализа. Организира и участва в провеждането 

на периодични наблюдения и оценки на програмите и 

мерките за насърчаване на заетостта. Поддържа база данни 

за пазара на труда и обуславящите го фактори. Разработва 

концепциии стратегии и прави предложения за 

информационното осигуряване и изграждането,  развитието 
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и експлоатацията на автоматизираната информационна 

система на агенцията. Следи развитието на компютърни и 

информационни технологии, на средствата за разработка на 

програмни продукти и информационни услуги. Прави 

предложния за внедряване на нови автоматизирани 

информационни, комуникационни и управленски 

технологии в агенцията. Разработва основните принципи за 

развитие на официалната страница в Интернет с цел 

предлагането на услуги на информационното общество. 

Анализира тенденциите и определя приоритетите в 

развитието и експлоатацията на автоматизираната 

информационна система на агенцията, разработва и 

изпълнява проекти за информационно обслужване. 

Осъществява методическо ръководство при развитието на 

агенцията, разработва инструкции, ръководства и указания 

и администрира експлоатацията на автоматизираната 

информационна система на агенцията като отговаря за 

нейната сигурност. Осъществява връзките и координацията 

с други органи и организации в областта на статистиката. 

Набира, обработва, актуализира и съхранява информацията 

по автоматизираната информационна система на агенцията. 

Дирекция "Център за информационно-издателска 

дейност". 

Разработва информационни материали и продукти за 

професионално ориентиране, квалификация и 

преквалификация. Извършва проучвания,  анализи и 

професиологични изследвания за отделни професии. 

Разработва методически материали и пособия за ползването 

и прилагането на информационните материали и продукти. 

Консултира дирекциите "Бюра по труда" по проблемите на 

професионалното ориентиране и развитие. Осигурява 

методически и създава единна практика в дейността  на 

информационно-консултантските звена към дирекциите 

"Бюра по труда". Извършва дейности по издателско 
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тиражилане и разпространение на печатни информационни 

материали и аудио-визуални продукти, свързани с 

дейността на центъра, както и други материали и продукти 

на агенцията. Участва в обучнието на служителите в 

информационно-консултантските звена към дирекциите 

"Бюра по труда" и в поддържането на квалификацията им в 

съответствие с новостите в тази област. 

Дирекция "Бюро Студентски  труд". 

Осъществява контакти и набира информация от 

физически и юридически лица за свободни работни места и 

работа, подходящи за учащи се в трудоспособна възраст по 

смисъла на Кодекса на труда. Регистрира, информира и 

извършва посреднически услуги на търсещите работа 

учащи се. Консултира учащи се от висшите учебни 

заведения за подходяща работа, свързана с бъдещата им 

професионлна реализация. 

Дирекциите  "Регионални служби по заетостта"  
са 26 териториални поделения на главна дирекция "Услуги 

по заетостта, програми и мерки за насърчаване на заетостта 

и за обучение". Те организират осъществяването на 

държавната политика по заетостта в даден регион. Участват 

в разработването и изпълнението на регионален план за 

действие по заетостта в съответствие с националния план за 

действие и подпомагат дирекциите "Бюро по труда" при 

реализирането му. Изготвят предложения за финансиране 

на мерки  и проекти за насърчаване на заетостта и за 

обучение, действащи на територията на региона. Участват в 

координирането, изпълнението и контрола на програми и 

проекти в областта на заетостта, финансирани от 

международни организации. Анализират, изследват и 

прогнозират състоянието и развитието на регионалния пазар 

на труда и организират издаването на рекламно-

информационни материали и бюлетини за дейността на 

дирекциите "Регионални служби по заетостта" и дирекциите 
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"Бюро по труда". Наблюдават и организират разработването 

и оценка за ефекта от прилагането на мерките и програмите 

на активната политика в региона. Извършват периодични 

проверки, анализ и оценка на дейността на дирекциите 

"Бюра по труда". Съдействат за изграждане, експлоатация и 

развитие на автоматизираната информационна система  в 

региона и за нуждите на териториалните поделения на 

Националния осигурителен институт, службите за социално 

позпомагане и др. Организират събирането, обработката и 

обмена на оперативна информация от дирекциите "Бюра по 

труда". 

Дирекциите "Бюра по труда" са териториални 

поделения на Главна дирекция "Координация, контрол  и 

международни дейности. Те осъществяват непосредствено 

услугите, свързани с: регистрирането, насърчаването и 

подпомагането на заетостта; професионалното ориентиране 

и консултиране; обучението за придобиване на 

професионална квалификация на безработни и незаети 

лица; посредничеството по информиране и наемане на 

работа на български граждани в други страни и на 

български и чуждестранни граждани  в Република 

Бъэлгария. 

Структурните звена и организацията на работа на тези 

дирекции се определят с вътрешни правила за работа, 

утвърдени от изпълнителния директор на агенцията. 

Дирекциите "Бюра по труда" извършват следното: 

1. Предоставят на лицата, активно търсещи работа, както 

и на работодателите, информация за обявени свободни 

работни места, за лица, които активно търсят работа; 

за програми и мерки за заетост, както и за услугите, 

предоставяни от "Бюрото по труда". 

2. Регистрират лицата, които активно търсят работа и 

разработват план за действие на всяко регистрирано 

лице. 
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3. Осъществяват посредничество за постъпване и 

наемане на работа, и психологическо подпомагане; 

професионално информиране, консултиране и 

ориентиране; професионално и мотивационно 

обучение; насочване към програми и мерки за заетост; 

консултиране за ползване на преференции и премии 

при запазване на заетостта; консултиране за ползване 

правото на стипендия или премия за обучение за 

придобиване на професионална квалификация и 

стажуване. 

4. Извършват дейности по програми и мерки във връзка 

със Социално-инвестиционния фонд, в това число 

сключване на договори  за предоставяне на услуги по 

заетостта, обучение за придобиване на квалификация, 

техническа помощ за малкия бизнес от външни 

контрагенти и др. 

5. Участват в екипите по изготвяне на проекти за 

необходимите мерки при масови уволнения. 

6. Консултират относно възможностите за работа на 

български граждани в чужбина и на чуждестранни 

граждани в Република България и  извършват 

посредническа дейност по изпълнението на 

междуправителствени спогодби. Правят предложения 

за издаване на разрешения за работа на чуждестранни 

граждани в Република България. 

7. Разработват самостоятелно и участват в 

разработването на програми за увеличаване на 

заетостта и за обучение. 

8. Участват в проучване  на потребностите от обучение. 

9. Организират набирането, обработката, съхранявянето 

и предоставяне на информация за състоянието на 

заетостта и безработицата на територията, която 

обслужват, извършват информационен обмен за 

свободните работни места и за лицата, активно 
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търсещи работа. Изготвят анализи и прогнози за 

състоянието и тенденциите в развитието на местния 

трудов пазар. Извършват изследвания и наблюдения 

на пазара на труда. 

10. Организират прием на граждани и дават 

отговори по молби, жалби и сигнали на граждани в 

рамките на предоставените компетенции. 

11. Осъществяват дейности по: финансовото 

осигуряване на дейността, управлението на 

персонала,изготвянето на план за дейността на 

дирекциите "Бюро по труда" и планове за действие по 

активните мерки; ново строителство, ремонт и 

поддръжка на сградния фонд; административно и 

стопанското обслужване; изготвят периодични и 

годишен отчети за изпълнението на дейността и за 

финансовите средства. 
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12.. Държавни структури по осигуряване на 

здравословни  и  безопасни условия на труд. 

 

Министерският съвет, съвместно с Министерство на 

труда и социалната политика и Министерството на 

здравеопазването определя и провежда политиката по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 

Република България. 

Министерство на труда и социалната политика  
разработва, координира и провежда държавната политика в 

областта на осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд и координира разработването на 

нормативни актове в тази област. То ежедневно, съвместно 

с Министерството на здравеопазването, изготвя анализи за 

състоянието, тенденциите и проблемите на дейността по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 

предлага мерки за подобряването й. Утвърждава правила и 

изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд и 

координира разработването на нармативни  актове в тази 

област, които са от компетентността на отделни 

министерства и ведомства. Осъществява интегриран 

контрол чрез Главна инспекция по труда по спазване на 

законодателството и по изпълнение на задълженията за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

във всички отрасли и дейности, независимо от формата на 

собственост. Определя условията, реда и изискванията за 

извършване на обучение, измерване и консултации в 

областта на безопасността на труда. 

Министерство  на  здравеопазването  ръководи и 

координира дейността по опазване и укрепване на здравето 

при работа като разработва национални програми за 

опазване и укрепване на здравето и трудоспособността и 

подпомага методически изпълнението им. Анализира 

състоянието на работната среда и трудовия процес и 
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влиянието им върху здравето и разработва задължителни 

мерки и за намаляване на професионалните и свързаните с 

труда заболявания. Утвърждава норми, правила, изисквания 

и методи за опазване здравето на работниците и за оценка 

на здравния риск. Оценява здравословното състояние на 

работещите лица. Методически ръководи дейността и 

определя условията, реда и изискванията за извършване на 

обучение, измерване и консултации в областта на 

професионалното здраве и трудовата медицина. 

Оперативното управление на дейностите по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се 

осъществява от  Главна  инспекция  по  труда, която е 

със статут на изпълнителна агенция към 

Министерството на труда и социалната политика. 

Нейните функции и задачи са: 

1. Осъществява цялостен и интегриран контрол за 

спазването на трудаовото законодателство по  

възникване, изменение и прекратяване на трудовите 

правоотношения, както и по въпросите свързани с тях; 

по изпълнение на задълженията за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

2. Изготвя информации по прилагането на нормативни 

актове по трудовото законодателство, състоянието и 

тенденциите в областта на здравословните и безопасни 

условия на труд, които представя Министерството на 

труда и социалната политика и в Националния съвет 

по условията на труд. 

3. Разработва самостоятелно или с други органи и 

организации концепции, информационни прогнози, 

системи и критерии за оцеинка на условията на труд. 

4. Дава становища по правила, норми и изисквания за 

безопасност на труда, проекти на нормативни актове, 

предложения за въвеждане на икономически и 

социални регулатори и др. 



98 

 

5. Дава сведения и технически съвети на работодателите, 

на работниците и служителите за спазване на 

разпоредбите на трудовото законодателство. 

6. Дава съответни разрешения - атестати и осъществява 

съгласувателна дейност в определените от нормативи 

актове  случаи. 

7. Прилага принудителни административни мерки и 

търси административно-наказателна отговорност при 

установяване на нарушения на трудовото 

законодателство. 

Функциите  и задачите на Главна инспекция по труда 

се осъществяват от централно управление, районни 

инспекции по труда, център по обучение и квалификация. 

Централното управление  организира, ръководи и 

отговаря за осъществяванетона функциите и изпълнението 

на задачите на Главната инспекция. То се състои от 

следните управления: "Условия на труд", "Правно" и 

функционални звена, пряко подчинени на началника на 

Главната инспекция по труда. Министърът на труда и 

социалната политика утвърждава структурата и 

длъжностното разписание на централното управление, на 

Главната инспекция по труда. 

Районните инспекции по труда  осъществяват 

функции по здравословни и безопсни условия на труд на 

определена територия. Те вписват колективните трудови 

договори. Дават разрешения за приемане на лица под 18 г.- 

възраст. Обявяват съществуването на трудово 

правоотношение, когато установяват, че работната сила се 

предоставя, без да е налице някое от основанията за 

възникване на трудово правоотношение. Обявяват 

недействителността на трудови договори, сключени в 

нарушение на изискванията на закона с лица под изискуема 

възраст. Сезират съда за произнасяне по действтелността на 

трудовидоговори в случаите, когато преценят, че има 
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основание за това. Дават разрешения за прекратяване на 

трудови  правоотношения с работници и служители, за 

които са предвидени специална закрила. Дават разрешения 

за полагане на извънреден труд и водят на отчет полагането 

му. Решават жалби и молби, свързани с нарушение на 

разпоредби на трудовото законодателство и на нормативни 

актове по здравословни и безопасни условия на труд. 

Правят вписвания в трудовата книжка  при отказ на 

работодателя в случаите на промяна на основанието за 

прекратяване на трудовото правоотношение при влязло в 

съда съдебно решение. Издават нови трудови книжки в 

случаите определени от закона. Дават разрешения за 

извършване на взривни работи и дейности с взривни  

материали. Разследват смъртни, тежки и аварийни трудови 

злополуки. Анализират и оценяват състоянието на трудовия 

травматизъм. Дават становища по предложения за издаване 

на атестати, разрешителни, експертни заключения и 

упълномощавания от Централното управление на Главна 

инспекция по труда. Уведомява органите на прокуратурата 

за закононарушениясданни за извършени престъпления. 

Уведомяват синдикалните организации за взетите мерки по 

техни сигнали. Дават разяснения и съвети в рамките на 

своята компетентност.  

Районните инспекции прявят предложения пред 

съответните компетентни органи за закриване на 

производства и дейности, в които условията на труд не 

отговарят на изискванията и нормите  за здравословен и 

безопасен труд и е невъзможно привеждането им в 

съответствие с тези изисквания. Извършват контролни 

измервания по електробезопасност, взривобезопасност, 

механобезопасност и др. елементи на работната среда. 

Заверяват ревизионните книги за вписване на констататации 

и предложения на контралните органи по труда. Изготвят 
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отчети за своята дейност и анализи  за състоянието на 

условията на труд и трудовите правоотношения. 

Центърът за обучение и квалификация  има за 

задача да разработва учебни програми, организира и 

провежда специализирано обучение на инспекторатите на 

Главна инспекция по труда. Разработва и издава учебни и 

методически ръководства, информационни и пропагандни 

материали в помощ на контролните органи, на 

работодателите и на организациите на работниците и 

служителите. Поддържа фонд от българска и чуждестранна 

литература за осъществяване на обучението в областта на 

здравословните и безопасни условия на труд и на 

индустриалните отношения. 

За финансиране на дейността по подобряване на 

условията за труд е създаден  Фонд "Условия на труда"  

към Министерство на труда и социалната политика. 

Източниците за набиране средства по този фонд са: 

 Целева ежегодна субсидия от държавния бюджет в 

размер, определян ежегодно със Закона за държавния 

бюджет на Република България; 

 Доброволни вноски, дарения и завещания от 

български и чуждестранни граждани и от юридически 

лица; 

 Лихви по сметката на фонда; 

 Приходи от прояви с благотворителна цел; 

 Рекламна дейност. 

Средствата от този фонд се разходват за: 

 Финансиране на проекти  и програми за подобряване 

на условията на труд с браншова значимост и 

приложимост на резултатите; 

 Разработване на нормативни актове, правила и норми, 

изисквания; 
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 Организиране и провеждане на специализации в 

областта на здравословните и безопасни условия на 

труд; 

 Изработване и издаване на учебни и информационни 

материали. 

 Издръжка на дейността на фонда. 

Орган на управление на Фонд "Условия на труд" е 

Управителният съвет, който се назначава от министъра на 

труда и социалната политика, който определя и трима от 

членовете на управителния съвет. 

Управителният съвет на Фонд "Условия на труд" 

изпълнява следните функции: 

1. Разработва правилник за своята дейност. 

2. Разработва и съгласува с Националния съвет по 

условия на труд годишната план-сметка на фонда. 

3. Предлага план-сметката на фонда за утвърждаване от 

министъра на труда  и социалната политика, след 

съгласуване с министерство на финансите. 

4. Съставя годишния счетоводен отчет съгласно 

изискванията на Закона за счетоводството. 

5. Изготвя годишен доклад за дейността на фонда. 

6. Определя условията и реда за финансиране със 

средства от фонда на проекти и програми, приети  и  

отговарящи на изискванията на закона, сключва 

съответните договори с получилите финансиране 

работодатели, организации и др. изпълнители. 

Постоянен орган за осъществяване на координация, 

консултация и сътрудничество при разработването и 

осъществяването на  политиката за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд на национално 

равнище е  Националния  съвет  по  условия  на  труд. Той 

работи на обществени начала и се състои от представители 

на Министерския съвет, Националния осигурителен 

институт, национално представителните организации на 
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работниците и служителите, Съвета за взаимно осигуряване 

на членовете на трудово-производителните кооперации. 

Председател на Националния съвет по условията на труд е 

министъра на труда и социалната политика. 

Националниат съвет по условия на труд изпълнява 

следните функции: 

1. Обсъжда състоянието на условията на труд и предлага 

мерки за подобряването им. 

2. Обсъжда и изразява становища по проекти на 

нормативни актове по въпросите на условията на труд 

и прави предложения за изменението и допълнението 

им. 

3. Взима решение за създаване на отраслови и браншови 

структури за тристранно сътрудничество по условията 

на труд. 

4. Създава помощни органи към съвета за  решаване на 

специфични въпроси. 

5. Координира дейността на органите, на които е 

възложено упражняването на контрол в областта на 

условията на труд. 

6. Проучва и популяризира наш и чужд опит, организира 

национални конкурси, семинари, акции и др. форми за 

стимулиране на дейността. 

7. Приема програми за проучване и разработване на 

проекти за решаване на проблемите по осигуряаване 

на здравословни и безопасни условия на труд. 

На по-ниско равнище се намират отрасловите и 

браншови съвети по условия на труд, които се състоят от 

представители на националните отраслови или браншови 

федерации, съюзи и синдикати на представителните  

организации на работниците и служителите, на отрасловите 

или браншови структури на представителните организации 

на работодателите и от равен на тях брой представители на 

съответното министерство и ведомство. 
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Отрасловите  и  браншовите  съвети  по  условия  

на труд   изпълняват следните функции: 

1. Анализират състоянието на дейността по осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд в 

съответния отрасъл. 

2. Организират разработването и обсъждат  проекти на 

правила и изисквания за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд, специфични за отделния 

отрасъл. 

3. Проучват и популяризират опита, организират 

конкурси, семинари, акции и др. 

 

Регионалните  /областните и общинските/  съвети 

по условия на труд се състоят от представители на вече 

съществуващи регионални съюзи или организации на 

работниците и служителите и на работодателите и от равни 

на тях брой представители на областната администрация 

или на местните органи на самоуправление. Техните 

функции са: 

1. Приемат регионални програми за проучване и 

разработване на проекти за оптимизиране на 

условията на труд и ги представят на Фонд"Условия 

на труд" за финансиране. 

2. Обсъждат състоянието на дейността по осигуряването 

на здравословни и безопасни условия на труд в 

региона или на отделни предприятия. 

3. Координират  дейността на териториалните органи по 

контрола на условията на труд. 

4. Оказват съдействие на комитетите и групите по 

условията на труд, за решаване на конкретни 

проблеми. 

Освен тези органи в търговските дружества и 

организации с повече от 50 работници и служители се 

учредяват Комитети по условията на труд. В състава на 
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комитетите се включват равен брой на работниците и 

служителите и представители на работодателя, но общо не 

повече от 10 души. Председател на Комитета по условията 

на труд  е работодателя или негов представител, а заместник 

председател е представител на работниците и служителите. 

В състава на комисията е и  лекар от службата по трудова 

медицина и длъжностните лица по безопасността на труда. 

В търговските дружества и други предприятия и 

организации с по-малко от 50 работници и служители се 

изграждат  Групи по условията на труд.  Групата се 

състои от работодателя или ръководителя на съответното 

структурно звено и от един представител на работниците. 

Комитетите и Групите по условия на труд 

изпълняват следните функции: 

1. Обсъждат резултатите на професионелния риск и 

анализите на здравното състояние на работниците, 

докладите на специализираните служби по трудова 

медицина и други въпроси по осигуряване и опазване  

здравето на работниците. 

2. Обсъждат планираните промени в технологията, 

организацията на труда и работните места и предлагат 

решения за опазване здравето на работниците и 

служителите. 

3. Извършват проверки по спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

4. Следят състоянието на трудовия травматизам и 

професионалната заболеваемост. 

5. Участват в разработването на програми за 

информиране и обучение на работниците по 

проблемите на здравословните и безопасни условия на 

труд. 

Представителите  в Комитетите и Групите по 

условията на труд се обучават задължително по програми, 

ред и изисквания, определени с наредба на министъра на 
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труда и социалната политика и министъра на 

здравеопазването. Те работат в тясна връзка със 

специализираните служби и отдели на предприатията, като 

имат отношение на към създаването и осигураването на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

Освен посочените комитети и групи по условията на 

труд се създават и  Служби  по трудова  медицина. Те се 

образуват на структурно равнище и са съответно: 

 Структурни поделения на едно предприятие или 

организация, създадени от работодателя за обслужване 

на неговите работници и служители; 

 Служби създадени от съдружници на работодателя за 

обслужване на техните работници или служители; 

 Здравни заведения, които са в състояние да 

изпълняват посочените в наредбата функции и задачи; 

 Служби създадени от други физически или 

юридически лица. 

Основните функции на службите по трудова 

медицина са: 

1. Разработка на мерки за отстраняване и намаляване на 

риска за здравето и безопасността при работа. 

2. Наблюдение на здравословното състояние на 

работниците и служителите и анализирането му във 

връзка с извършваната работа. 

3. Обучение на работниците и длъжностните лица за 

опазване на здравето и безопасността при работа. 

Освен това службите по трудова медицина 

разработват мерки  за прилагане на нормативните актове по 

здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-

хигиенните норми, правила и изисквания. Участват в 

разработването на правила, норми и нструкции в 

предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при 

работа и дават съвети за правилното им прилагане. Те 

анализират здравословното състояние на работниците и 
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служителите въз основа на резултатите от профилактични 

прегледи и изследвания, показателите на временната и 

трайна  нетрудоспособност и връзката им с условията на 

труд. Отчитат показателитена временната и трайна 

нетрудоспособност и връзката им с условията на труд и 

показателите на трудовия травматизъм. Във връзка с всички 

тези показатели службите по трудова медицина разработват 

препоръки за работодателя относно преустройството на 

работното място, организацията на труда и трудовото 

натоварване на заболели работници  или служители. 

Службите по трудова медицина изпълняват също 

обучителна и консултационна дейност. По своята същност 

тя представлява разработване на участието в изпълнените н 

програми за обучение на на ръководния персонал, на 

работниците и служителите и техни представители относно 

здравето и безопасността при работа и спазването на 

санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната 

среда и трудовия процес. Те организират процеса на 

обучение на работниците и служителите по правилата за 

първа помощ, самопомощ и взаимопомощ. Предоставят 

информация на всеки служител и работник за здравните 

рискове, свързани с работата му и предлаганите 

профилактични мерки и изследвания. Дават индивидуални 

съвети във връзка със здравето и безопасността на работа. 

Службите по трудова медицина консултират и 

подпомагат Комитетите и Групите по условия на труд при 

обсъждане на резултатите от оценките на работните места; 

анализите на здравословното състояние на работниците; 

планираните промени в технологията, организациято на 

труда и работните места; мерките за опазване здравето и 

осигуряване на безопасността на работниците и 

служителите; програмите за укрепване на здравето и 

трудоспособността. 
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Минималният състав на службата по трудова 

медицина включва: 

 лекар със специалност  по трудова медицина или 

хигиена на труда; той е и ръководител на службата 

 специалист с подходящо висше образование, 

съобразно с характера на предприятията или 

организациите, които ще обслужва; с теоретична - 

практическа подготовка и с квалификация по 

безопасност на труда; 

 специалист с медицинско или немедицинско 

образование /медицинска сестра, лаборант, техник и 

др./ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организацията на социалните дейности е част от 

организацията на държавата или по-точно, част от 

държавната организация. Управлението на държавата, 

нейният фундамент - икономическото развитие по 

недвусмислен начин се отразяват и влияят върху  

управлението на организацията на социалните дейности. 

Няма силна държавност и слаба организация и управление 

на социалните дийности и обратно - не може да има слаба 

държава и добре организирани и управлявани социални 

дейности. За съжаление, в процеса на трансформация на 

българското общество от тоталитъризам към демокрация и 

пазарна икономика ние сме свидетели на втората 

възможност. Изписани са тонове хартия  в областта на 

социалните дейности, но при невъзможността те да бъдат  

подплатени с икономическия фактор остават мъртва буква 

на фона на животрептящите  социални проблеми на 

обществото. Създадени са безброй структури на социалните 

дейности в държавата, които в повечето случаи агонизират 

поддържайки на "системи" собственото си съществуване, 

камо ли да извършват социална дейност, по 

предназначение. 

Нови, ефективни подходи са възможни само при 

ефективна икономика и ефективна разпределителна 

политика. 

Такива надежди могат да се отправят далеч към 

бъдещето. 

Настоящето изпълва с песимизъм. 
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