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АЗ Агенция по заетостта към МТСП 
АСП Агенция за социално подпомагане 
АХУ Агенция за хора с увреждания 
ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване 
ДАЗД Държавната агенция за закрила на детето 
ДБТ Дирекция Бюро по труда 
ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителски грижи 
ДДМУИ Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 
ДДУИ Дом за деца с умствена изостаналост 
ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 
ДП Домашен помощник 
ДРСЗ Дирекция “Регионална служба по заетостта” 
ДСП Дирекция „Социално подпомагане” 
ДЦДМУ Дневен център за деца и младежи с увреждания 
ДЦДМУИ Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост 
ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 
ЕКПО Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН 
ЗЖ Защитено жилище 
ЗМБ Звено “Майка и бебе” 
ЗМО Звено за мониторинг и оценка 
КСУДС Комплекс за социални услуги за деца и семейства 
ЛА Личен асистент 
МБАЛ Многопрофилна болница за амбулаторно лечение 
МЗ Министерство на здравеопазването 
МОМН Министерство на образованието, младежта и науката 
МТСП Министерството на труда и социалната политика 
НЖ Наблюдавано жилище 
НПО Неправителствена организация 
ОЗД Отдел “Закрила на детето” 
ОПРЧР Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 
РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 
РЗОК Регионална здравно-осигурителна каса 
РИО на МОМН Регионален инспекторат по образование към Министерството на 

образованието, младежта и науката 
РИОКОЗ Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве 
РПУ Районно полицейско управление 
РЦЗ Регионален център по здравеопазване 
РЦПИОВДУСОП Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание 

на деца и ученици със специални образователни потребности  
СА Социален асистент 
СИ Специализирана институция 
СОП Специални образователни потребности 
СУ Социална услуга 
ТЗ Техническо звено за деинституционализация към УНИЦЕФ и АСП 
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 
ЦОП Център за обществена подкрепа 
ЦРДУ Център за работа с деца на улицата 
ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият годишен мониторингов доклад за област Стара Загора е етап от процеса на 

стратегическо планиране и развитие на социалните услуги, заложени в Областната стратегия 
за развитие на социалните услуги в област Стара Загора /2011-2016 г./ 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора (2011 - 
2016 г.) е разработена като секторна политика в област Стара Загора и се предлага за обсъждане и 
одобрение в Областния съвет за развитие. Тя е създадена в процес на партньорство между 
заинтересованите страни в област Стара Загора - областна администрация, общински 
администрации и съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане 
(АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги, местни 
граждански организации (НПО). 

Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във 
всяка от общините на територията на областта. В географско отношение обхватът на 
стратегията покрива всички общини на територията на област Стара Загора, като се обръща 
специално внимание на географската специфика на областта и многобройните отдалечени от 
общинските центрове населени места. В това си качество областната стратегия е основа за 
разработване на Общински стратегии за развитие на социалните услуги в конкретните 
общини. През 2011 г., с решения на Общинските съвети са приети всички Общински 
стратегии. 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора (2011 - 2016 г.)  
е утвърдена от Областния съвет за развитие в област Стара Загора. Решението е взето на 
заседание на Областния съвет и е записано в протокол № 1/28.10.2010 г. Така изготвената 
Областна стратегия е утвърдена със заповед № РД-09-774/10.11.2010 на областния управител 
на Област Стара Загора. 

Областната стратегия за социални услуги има за цел да се осигурят качествени и достъпни 
социални услуги в област Стара Загора, които ще имат принос за подобряването на качеството на 
живот, максималната самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за общностите в риск. 

В рамките на изпълнение на приоритетните направления, заложените мерки и дейности 
са насочени към развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво, 
подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и 
ефикасността на системата за социални услуги и използването на различни национални или 
структурните фондове на Европейския съюз. 

Системата за мониторинг и оценка на изпълнението на областната стратегия е ключов 
инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено - за 
дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги.  

Мониторингът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и използването 
на ресурсите, управлението на съответните процеси, включително управлението на риска, 
перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки. 
Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира развитието и подобряването 
на стратегиите и политиките в социалната сфера. 

Мониторингът на изпълнението на областната стратегия се осъществява с прякото 
участие на всички заинтересовани страни – Областна администрация, общини, Регионалната 
дирекция за социално подпомагане (РДСП), дирекциите „Социално подпомагане”, НПО - 
доставчици на услуги.  

Настоящият аналитичен доклад е продукт на съвместните усилия на екипа на Звеното за 
мониторинг и оценка, сформиран със Заповед № РД-09-377 от 13.08.2012 година на Областен 
управител на област Стара Загора.  

 

2. Цели и задачи на мониторинга и оценката  
Основната цел на мониторинга е анализ на ситуацията и оценка  на постигнатите 
резултати в съответствие с предварително поставените цели при изготвянето на Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора (2011 - 2016 г.) 
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Мониторингът цели постигането на  качественото управление и функциониране на  
социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги в Област Стара Загора в  
няколко приоритетни направления залегнали в Годишен план за действие по изпълнението 
на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. 

Целта на настоящия мониторингов доклад е да се отчетат възможностите на наличните 
ресурси за предотвратяване на рисковете и тяхното преодоляване.  Мониторингът се 
извършва, за да подпомогне развитието на приоритетните направления залегнали в 
Годишните планове за действие по изпълнението на Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги. 

Изготвянето на мониторинга за областта е фокусирано върху нуждите от предоставяне 
на социални услуги за различните рискови групи. С помощта на мониторинга по-ясно се 
идентифицират потенциалните пречки в реализирането на социалната стратегия, както и се 
създават възможности за изработване на конкретни механизми за тяхното преодоляване.  
Основна задача на мониторинга е да се следи и измерва постигането на заложените цели и 
ефективността на стратегията в хода на нейната реализация. Резултатите от мониторинга и 
оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните 
направления и целите, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на 
изпълнението. 

3. Конкретни цели и задачи на системата за мониторинг и оценка: 
1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на 
социалната среда в област Стара Загора, чрез: 

• Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията; 

• Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на 
предоставяните услуги и подкрепа; 

• Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в 
изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от 
обучение и развитие на човешките ресурси. 

2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по 
Стратегията на областно и общинско ниво, чрез: 

• Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните 
дейности/ услуги; 

• Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на 
планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на 
дейности и резултати; 

• Анализ на резултатите от мониторинга в сравнение със заложените количествени и 
качествени индикатори в Плана за действие; 

• Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на 
стратегията – общини, външни доставчици на услугите, свързани сектори и др. за 
подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.   

3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от 
изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на целевите рискови 
групи.  

Оценката обхваща следните критерии:  

• Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните 
проблеми и конкретните потребности и възможности на рисковите групи; 

• Ефикасност на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по отношение 
на обема на дейностите, спазването на времевия график, планираните / вложените 
ресурси;   
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• Ефективност – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, както 
и на степента на обхващане на целевите групи, индивиди и общности в риск от 
изпълнените дейности. Качеството на предоставените социални услуги се оценява 
през призмата на ефекта и ползите за потребителите при задоволяването на техните 
потребности - индивидуални и общи за рисковата група; 

• Въздействието на Областната стратегия върху общия социален контекст, степен на 
постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени 
промени в състоянието на социалната среда и рисковите групи; 

• Устойчивостта на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и 
продължението им след времевата рамка на Стратегията. 

4. Да осигури системното актуализиране на Областната стратегия, подобряването 
на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на 
социалните услуги и мерки чрез: 

• Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по 
отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели 
на интервенцията;  

• Препоръки и текуща, актуална информация за оперативно препланиране на 
дейностите и следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности – 
социални услуги и мерки; 

• Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване 
на вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални 
потребности; 

• Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на 
качеството на социалните услуги по места; 

• Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на 
Областната стратегия и мултиплициране на натрупания опит по места. 

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна 
Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общините и структурите, 
които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация 
и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за 
мониторинг и оценка са задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията. 

Основният подход в процеса на мониторинг е участието, който включва и обратна 
връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи 
допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира 
съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и 
резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от 
прилагането на препоръките на практика. 

 

 

 
Заложени приоритети и цели за постигане при реализирането на областната стратегия 

 

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в 
съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от 
спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми на жителите на областта.При 
разработване на Областната стратегия са изведени и конкретно посочени приоритетните 
направления отнасящи се към изведените рискови групи и съдържанието на социалните 
услуги. 

Избраните приоритетни направления включват: 



7 

 

1. Деца и семейства в риск 
Приоритети на направлението - равен достъп, участие, деинституционализация, качество, 
мобилност, превенция. Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на 
грижите за деца 

2. Уязвими групи и лица в неравностойно положение 
Приоритети на направлението - социално включване, реинтеграция, алтернативност, 
мобилност и равен достъп. Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими 
групи и лица в неравностойно положение 

3. Стари хора 

Приоритети на направлението - Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот, мобилност, 

равен достъп и социално включване 

4. Развитие на човешките ресурси 

Приоритети на направлението - Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на 
човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на област Стара 
Загора 
5. Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество 
Приоритети на направлението - Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на 
наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество 

Областната стратегия за социалните услуги обхваща мерки и услуги, които са необходими за 
осъществяване на ефективна политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в областта, в 
съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти.Затази цел стратегията 
обхваща не само социални услуги и мерки, но и интегрирани политики, съществуващите ресурси 
на секторите образование, здравеопазване и политика за включване на пазара на труда. 

За постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на следващите пет 
години при разработването на областната стратегия е е посочена необходимостта от създаване на 
условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите 
групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията е заложена 
да бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в 
решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални 
услуги в област Стара Загора. 

Основните индикатори за постигане на промяната в системата на социалните услуги в 
област Стара Загора, посочени в областната стратегия, са: 

 

• Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез увеличаване 
на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен тип в полза на 
услугите в общността; 

• Намаляване на броя на изоставените деца с 20% годишно; 
• Осигурена подкрепа за поне 20% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в област Стара Загора; 
• Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от изоставяне чрез реинтеграция 

в семейството, настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване (към края на 
стратегията); 

• Осигурени приемни семейства за поне 130-140 деца чрез увеличения брой приемни семейства 
до 100-120 през 2015 г. 

• Поне 98% от децата в задължителна училищна възраст обхванати в училище, подготвителни 
класове или групи или в подходяща форма на образование; 

• Намаление с 80% на отпадналите от училище деца; 
• Увеличен с 25% брой на учениците от изолирани ромски квартали и децата с увреждания, 

завършващи основно и средно образование; 
• Създаден капацитет за обхващане на поне 30% от децата с увреждания в област Стара Загора в 

услуги за медицинска и социална рехабилитация и/или в различни форми на заместваща и 
дневна грижа; 
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• Закрити /трансформирани 2 СИ за деца в област Стара Загора (ДДУИ, с. Петрово и ДДУИ, с. 
Сл. Кладенец); 

• Трансформирана 1 резидентна услуга за деца и разкрити нови СУ за деца; 
• Изведени в семейна среда поне 40% от децата в СИ в област Стара Загора; 
• Подобрено качество на алтернативната резидентна грижа за 60 деца, предоставена в среда, 

близка до семейната (в ЦНСТ в различните общини на областта); 
• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората с увреждания 

- потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и 
личен асистент; 

• Подобрен достъп на хората с увреждания до социална и медицинска рехабилитация чрез 
мрежа от ЦСРИ в област Стара Загора, разположени в 6 общини в областта; 

• Разширен спектър от услуги за превенция и реинтеграция на рискови групи със зависимости 
и проблемно поведение; 

• Разширен спектър от услуги за подкрепа и преодоляване на последиците при жертви на 
насилие, трафик, зависимости; 

• Предотвратена преждевременна институционализация на минимум 80-90 
самотноживеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда (с мобилен 
компонент); 

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 25% от старите хора в област 
Стара Загора с приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани населени места 
извън общинските центрове; 

• Подобрено качество на резидентни услуги в среда близка до домашната за стари хора, които не 
са в състояние да живеят самостоятелно; 

• Работещ Регионален ресурсен център в област Стара Загора за изграждане на капацитет и 
развитие на човешките ресурси в сферата на социалните услуги; 

• Повишен капацитет за управление на СУ на поне 25 представители на администрацията, 
дирекции социално подпомагане; 

• Подобрена професионална квалификация и специализирани умения за социална работа поне на 
50 души персонал на доставчиците на услуги в област Стара Загора; 

• Изградени и работещи системи за супервизия в най-малко 60% от социалните услуги в област 
Стара Загора; 

• Развити и работещи поне 3 услуги за деца и семейства за област Стара Загора, 
функциониращи на областно ниво (като приемна грижа, звено "майка и бебе", ранна превенция 
на изоставянето, заместваща грижа и др) посредством сътрудничество и взаимодействие между 
доставчици на услуги от различни общини; 

• Осъществени поне 2 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от 1 и 
повече общини; 

• Инициирани и развити поне 2 смесени междусекторни смесени услуги (социални услуги, 
здравеопазване, образование, заетост, жилища, инфраструктура); 

• Формулирани и осъществени общински мерки (проекти) за социално включване на уязвими 
общности и рискови групи в област Стара Загора - в поне 4 общини. 

Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от социални 
услуги на две нива - областно и общинско за периода от 2011 до 2016 година. В плана се 
конкретизират приоритетите на областно и общинско ниво, както и видовете услуги, които ще се 
развиват в област Стара Загора. 

• Развитие и усъвършенстване на съществуващите социални услуги; 
• Разкриване на нови и иновативни социални услуги за изведените приоритетни целеви 

групи; 
•  Иницииране на междусекторни „смесени" иновативни услуги и програми; 
• Успоредно развитие на политики и мерки за социално включване в свързани 

сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда), чрез които се решават 
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конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно 
функциониране на социалните услуги. 
 

 

Общ преглед за изпълнение на заложените приоритетни направления в Стратегията за 
развитие на социалните услуги за 2011 година в област Стара Загора 

1. Методи и инструменти за анализ  
Информацията необходима за изработване на настоящия мониторингов доклад в 

основната си част е събрана от координаторите по проект „Развитие на системата за 
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ за област Стара 
Загора. Използвани са следните инструменти  за събиране на информацията:  

– Проучване на документи; 
– Провеждане на работни срещи; 
– Събиране на статистически данни; 

 -     Кореспонденция със заинтересованите страни. 

1. 1. Събиране на информация за услугите в област  Стара Загора 

Събирането на информация за наличните и функциониращи социални услуги на 
територията на област Стара Загора започва с провеждането на работни срещи с 
различните институции, ангажирани с процесите на планиране и предоставяне на 
социални услуги. За периода 07.11.2011 – 29.02.2012 година са проведени общо 62 
работни срещи, както следва: 
- Общински администрации – 19; 
- РДСП и ДСП – 9; 
- Заведения за социални услуги -30; 
- НПО – 4. 
По отношение на функциониращите социални услуги – делегирана от държавата 
дейност информацията е предоставена от РДСП гр. Стара Загора под формата на 
месечна справка за капацитет, заетост, свободни места и чакащи потребители за 
услугите.  

По отношение на социалните услуги – общинска дейност, както и за такива 
предоставяни от НПО информацията е предоставена от общинските администрации и 
дирекциите за социално подпомагане, обслужващи съответните общини, по време на 
работни срещи.  

Допълнителна информация е събрана и от изготвените общински и областна 
стратегии за развитие на социалните услуги на територията на област Стара Загора. 

Какви източници на информация са използвани  

При събирането на информацията са използвани от една страна разговорите/ 
интервюта/  по време на работните срещи с общинските администрации, дирекциите 
за социално подпомагане, служители работещи в заведенията за социални услуги, 
служители на НПО и от друга страна – общинските анализи при подготовката за 
изготвянето на общинските стратегии, областната стратегия за развитие на 
социалните услуги и общинските годишни планове /2011 година/ за развитие на 
социалните услуги.  

 Изготвяне на карта на всяка социална услуга (делегирана дейност, местна дейност, 
смесена, интегрирана, междусекторта, по проект и пр.) 

  С цел събиране на подробна информация и изготвяне на информационна карта за 
функциониращите социални услуги на територията на област Стара Загора в периода 
01.03.2012 година – 31.07.2012 година, от координаторите по проект „Развитие на 
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системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”,     бяха 
извършени общо 59 работни срещи и посещения в социални услуги. 

Събирането и обобщаването на постъпилата информация се осъществи посредством писмена 
кореспонденция с областна администрация, общинските администрации, дирекциите за 
социално подпомагане, РИО – Ст. Загора и др. Настоящата картина на общия брой и вид на 
социални и други услути в област Стара Загора е както следва: 

Област Държавно делегирани дейности Други услуги 
Община Услуги в 

общността 
Услуги в 
общността -
резидентен 
тип 

Специализира-
ни институции 

Общински 
дейности 

Смесени и 
други услуги 

Община Братя 
Даскалови 

1 - - 2 - 

Община Гурково - - - 1 - 
Община Гълъбово 1 1 1 1 - 
Община Казанлък 2 1 3 1 2 
Община Мъглиж 1 - - 1 - 
Община Николаево - - - 1 - 
Община  Опан - - - 1 - 
Община  Павел баня 1  1 1  
Община Раднево 1 1 1 1 - 
Община Стара 
Загора 

7 6 9 1 3 

Община Чирпан 1 - - 1 - 
ОБЩО 15 9 15 12 5 

 

2. Анализ на изпълнението на заложените дейности и степен на постигане на целите, 
заложени в областна стратегия за развитие на социалните услуги. 

2011 година се характеризира с динамика по отношение на създаване на нови социални услуги в 
област Стара Загора.  На областно и общинско ниво се работи в посока за създаване на условия за 
социално включване на деца и хора в неравностойно положение и уязвими групи чрез разкриване на 
услуги и грижи в общността, което позволява реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в 
риск. 

През 2011 г.  в областта са разкрити две нови социални услуги в общността:  

1. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с капаципет 20 места, считано от 
01.01.2011 год., адрес: гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов №110 – със Заповед №РД 01-
370/21.03.2011 год. изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, на основание 
чл.5, ал.1, т.6 от Устройствения правилник на Агенция за социално подпомагате, чл.6, ал.1, т. 5 от 
Закона са социално подпомагане във връзка с чл.36в, ал.1, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на 
ЗСП и във връзка с постъпили комплект иницииращи документи с вх.№241-439 от 25.02.2011 год. 
съдържащ предложение от директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара 
Загора, изх. №121-0174 от 25.02.2011 год. и Решение №986 по Протокол №48 от 02.12.2010 год. на 
Общински съвет – Стара Загора. 

2. Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 35 места, считано от 01.012011 
год., адрес: гр. Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №70-72 – със със Заповед №РД 01-
372/02.03.2011 год. изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, на основание 
чл.5, ал.1, т.6 от Устройствения правилник на Агенция за социално подпомагате, чл.6, ал.1, т. 5 от 
Закона са социално подпомагане във връзка с чл.36в, ал.1, ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на 
ЗСП и във връзка с постъпили комплект иницииращи документи с вх.№241-438 от 25.02.2011 год. 
съдържащ предложение от директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара 
Загора, изх. №121-173 от 25.02.2011 год. и Решение №524 по Протокол №48 от 30.07.2009 год. на 
Общински съвет – Стара Загора. 
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2.1. Деца и семейства в риск 

На територията на област Стара Загора функционират седем дирекции «Социално 
подпомагане», които обслужват единадесет общини. За постигане на специфичните цели, 
залегнали в Областната старегия за развитие на социални услуги, РДСП  - Ст. Загора 
респективно 7-те ДСП са работили преоритетно по следнте две направления: Превенция за 
деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца 

Превенция за деца и семейства в риск  
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати 
появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата: 
• Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в 

специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното 
семейство; 

• Конкретна цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания, 
отглеждани в семейството; 

• Конкретна цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за 
социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата; 

Деинституционализация на грижите за децата 
Обща цел: Да се постигне намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани 
институции, закриване на СИ за деца подобряване качеството на резидентната грижа в 
област Стара Загора, чрез: 
• извеждане на децата от специализираните институции за отглеждане в семейна 

среда; 
• развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в 

среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна 
среда; 

• подпомагане на социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани 
институции. 

По данни на Дирекциите “Социално подпомагане” в единадесетте общини през 2011 г. 
се наблюдава следната картина:  

 
Брой настанени деца в специализирани институции по вид на институцията: 

� ДМСГД - 76 
� ДДЛРГ - 31 
� ДДУИ - 0 

Брой изведени деца от специализирани институции – 82 – по вид на институцията: 

� ДМСГД - 44 
� ДДЛРГ - 34 
� ДДУИ - 4 

Видно от събраната информация от Дирекциите „СП” в област Стара Загора през 2011 
година има нарастване броя на децата, реинтегрирани в биологочните семейства. /През 2010 
г. броя на децата, реинтегрирани в биологочните семейства е едва 65/ 

През 2011г. се наблюдава запазване на тенденцията голям брой  деца да бъдат, 
настанени в специализирани институции. През 2010 г. настанените деца са 104, а през 2011 
те са 107.  

Настанени в СИД 
за годината  

Деца настанени 
при близки и 
роднини 

Деца реинтегри- 
рани в биологични- 

те семейства 

Осиновявания 

107 112 108 47 бр. 
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През 2011 година от общо 47 осиновявания, 17 деца са осиновени в страната и 30 в 
чужбина. 

По отношение на дейностите по направлението превенция за деца и семейства в риск 
през 2011 г. Дирекциите „СП” в област Стара Загора /през 2011 год./ са издали направления за 
ползване на социални услуги както следва:  
 Направления за ползване на Социални услуги в общността   

� Дневен център за хора с ментални увреждания - 6 
� Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания - 80 
� Дневен център за стари хора - 2 лица. 
� ЦСРИ - 164бр.  
� Център за обществена подкрепа – 270 бр. 
� Дневен център с доставчик ДМСГД – Стара Загора: 19 бр. 
� Звено „Майка и бебе” – Стара Загора – 13 бр. 
� Център за приемна грижа, с доставчик СНЦ „Самаряни” – Ст. Загора: 20 бр. 
� Социален учебно-професионален център – 4 бр. 

Услуги от резидентен тип   
� Защитени жилища - 0 
� Наблюдавани жилища -7 бр. 
� Кризисен център (за жени и деца, преживели насилие) -12 бр. 

 
В общините Павел баня, Братя Даскалови, Николаево, Гурково и Опан все още няма 

разкрити услуги за деца в общността. В посочените общини се предоставят услуги само за 
стари хора, но не е наличен широк спектър от услуги в общността с други свързани сектори. 

Изводи:  
От посочените данни и направения анализ могат да се направят няколко основни 

извода: 

- Все още остава висок броят на случаите по превенция на изоставянето и превенция на 
риска от институционализация. Преобладаващият брой случаи касаят деца от ромски 
произход и деца жертва на насилие в семействата. Сред причините могат да се 
посочат – отказът на родителите да полагат грижи за децата си; ранните бракове сред 
ромското население; икономическата емиграция; наличието на населени места в 
област Стара Загора, където живее компактно ромско население при крайно лоши 
социално-битови условия; неграмотността и незаинтересоваността на родителите 
децата им да посещават училище и др.; отглеждането на децата в непълни семейства 
или в семейства с тежки социални, здравословни и др. проблеми; липса на трудова 
ангажираност; използването на сводничеството и проституцията като източник на 
доходи и др. 

- наличието на голям брой специализирани институции на територията на областта, в 
които са настанени деца не само от област Стара Загора, но и от други населени 
места, което затруднява процеса на работа по реинтеграция; 

- преобладаващият брой деца в институциите пребивават в тях за период по-голям от 1 
година; 

- голям брой деца постъпващи в институционалната грижа още от раждането си или 
във възрастта до 3 години; 

- липса на достатъчно развита мрежа от услуги за деца с увреждания, както и трайна 
незаинтересованост и нежелание на родителите на деца, настанени в двете ДДУИ да 
полагат грижи за тях в семейна среда; 

- нарастващ брой на децата, жертви на насилие в семейството, спрямо които се налага 
да се предприемат спешни мерки. Поради липса на достатъчно услуги в общността 
голяма част от тях постъпват в институционалната грижа. 

 2. 2. Приемна грижа 
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Социална услуга в общността "Приемна грижа" е отглеждане и възпитаване в семейна 
среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно 
семейство. Потребители на услугата са деца, настанени в СИ; деца в риск (жертви на трафик, 
насилие, които се налага спешно да се изведат от семействата и други подобни случаи); деца, 
лишени от родителска грижа за определен период от време. 

Дейности на услугата: 
• Информационни кампании, проведени във всички общини на област Стара Загора; 
• Оценяване и обучение на приемни семейства; 
• Одобрение на кандидатите за приемни родители 
• Напасване; 
• Наблюдение и подкрепа. 

Областен център по приемна грижа гр. Стара Загора 
В началото на 2008 г. с подкрепата и на УНИЦЕФ – България е създаден Областен 

център по приемна грижа (ОЦПГ ). ОЦПГ, в партньорство с Д”СП” и всички 11 общини 
мултиплицира модела на популяризиране и реализиране на приемна грижа на територията на 
цялата област Стара Загора. При популяризирането на приемната грижа в областта са 
използвани всички комуникационни канали, които включват електронни и печатни медии, 
групови и индивидуални информационни срещи сред различни общности от хора. 

Основна част от работата на ОЦПГ по популяризирането на приемната грижа през 2011 
година е свързана с  организирането и провеждането на групови информационни срещи сред 
различни общности, където може да има потенциални кандидати за приемни родители и 
институции, които имат пряко отношение към приемните деца и семейства, а именно детски 
градини, училища, болници.  

В следствие на въздействието на проведените през 2011 година информационни 
кампании по общини, към настоящият момент нивото на информираност в областта 
многократно се е повишило, сравнено с началото на 2007 година, когато в област Ст. Загора 
започва популяризирането на услугата „Приемна грижа”. 

Изпълнени дейности през 2011г. 

• Брой проведени информационни кампании с обществеността. 
Кампании/2011 г. Къде/колко Разпространени 

материали 
Стара Загора МОЛ – Галерия - периодично 

Парк МОЛ - периодично 
Регионален исторически музей – събитие 
Училища – 2 
Детски градини – 2 
Съвместно с БМЧК – 19 -21. 09.2011 г. 
всеки ден на терен; 
Книжарници – „Хеликон“, „Сиела“, 
„Пингвините“, „Хермес“ – периодично. 

Раднево Информационни срещи – 5; Акция с 
доброволци – 1; 

Казанлък Акция с доброволци – 1; 
П. Баня Акция с доброволци – 1; 
Мъглиж Акция с доброволци – 1; 
Гълъбово Акция с доброволци – 1; 
Гурково Разпространяване на информационни 

материали – 1 
Чирпан Кампания съвместно с ЦОП - Чирпан 

 
 

Общо: 5 267 бр. 
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• Брой Подадени  заявления за приемни семейства  по общини 
Общини Брой подадени заявления/ 2011 г. 

Ст. Загора 8 
Казанлък 2 
Чирпан 1 
Братя Даскалови 1 

 

• Обучени приемни семейства от съответните общини  
Общини Брой обучени кандидати за приемни семейства 

Ст. Загора 9 домакинства 
Казанлък 1 
Чирпан 1 
Раднево 1 
Гълъбово 1 

 

• Настанени деца  в приемни семейства от общините 
Общини Брой настанени деца в приемни семейства 

Ст. Загора 8 
Казанлък 3 
Чирпан 1 
Раднево 1 
Гълъбово 2 

 
Към 31.12.2011 година в област Стара Загора има утвърдени общо 13 приемни 

семейства, от които 2 предоставящи доброволна приемна грижа и 11, предоставящи 
професионална приемна грижа. В 11 доброволни приемни семейства има настанени 
съответно 12 деца, изведени от СИ. В 2 професионални приемни семейства има настанени 
общо 3 деца, изведени от СИ. 

Изводи:  
Липсват кандидати за приемни семейства, които да имат готовност за отглеждане на 

новородено или дете в кърмаческа възраст,  което показва, че  продължава тенденцията, тази 
възрастова група да е най–уязвима от риск за трайна институционализация . 

 

2.3. Социално-образователни услуги за превенция на отпадането от училище  

• Конкретна цел - Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и 
уязвими групи до качествено образование. 

•    Намаление броя на отпадналите от училище деца; 

По данни на Регионален инспекторат по образованието - Стара Загора, на територията 
на област Стара Загора в началото на учебната 2011/2012 година функционират 132 
училища; 

1. Брой на ОДЗ - брой детски градини 107, от които 28 ОДЗ; 

2. Брой училища участващи в различни програми на МОМН - 103 училища; 
Брой на отпадналите ученици  е 304; /През 2011 г.се наблюдава  задържане на броя на 
учениците, които са напуснали училище./ Експертите от РИО – Ст. Загора подчертават, че 
голям е броят на отпадналите ученици по семейни причини както в прогимназиален и 
гимназиален етап. 

1.Родителите на голям брой от родителите на учениците, са в чужбина и децата живеят при 
по-възрастни роднини, които не могат да оказват достатъчен контрол върху тях. По-голямата 
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част от тези родители са от малцинствен произход, нямат отговорност към учебния процес и 
осъществяват слаб контрол над децата си.;  
2. ранните бракове, 3. нисък социален статус на родителите и невъзможност да осигурят 
необходимия минимум на децата да посещават училище като дрехи, тетрадки, пособия и 
други.  

4. Брой на учениците участвали в олимпиади и състезания - общият брой ученици 
участвали в общинските кръгове на олимпиадите е 4789 ученици. Класирани на областни 
кръгове са общо 1215 ученици, а на национални кръгове - 131 ученици, сред които има и 
национални лауреати. При състезанията най-масово е взето участие в началния етап на 
образование. Там преобладават и класираните на национален кръг. В състезанията по 
професии са взели участие 179 ученици на общински кръг. Класирани на областен кръг са 
169 ученици, а на национален кръг - 47 ученици. 

6. Брой на учениците със СОП, които са на ресурсно подпомагане - 592 деца и ученици, 
от които 530 ученици в училищата и 62 деца в детските градини; 

От директорите на училищата, в които са регистрирани случаи на напуснали училище 
ученици, са изискани доклади за приложените мерките, за задържане на учениците в 
училище, които са представени в Регионален инспекторат по образованието по надлежен 
ред. Декларираните мерки и дейности са планирани в План за обхват и задържане на 
учениците в училище и се свеждат до следното: 

• взаимодействие с родителите, засилване дейността на училищните настоятелства и 
партньорство с неправителствени организации; 

• своевременно уведомяване на родителите за отсъствията на учениците и 
съответните институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на 
учениците; 

• подобряване на социалната  и организационна грижа за учениците; 
• поевтиняване на храненето на учениците от подготвителните групи и  учениците от 

начален етап; 
• осигуряване на учебници за пътуващите и социално слабите ученици от 8 до 12 клас 

от фонда на училището; 
• целодневна организация на учебния процес и включването на училищата в Проект 

„Успех” и Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”; 

• включване на училищата в дейностите по НП „С грижа за всеки ученик”; 
• включването на учениците в неформални клубове по интереси и разширяване 

участието на учениците в учебния процес; 
• увеличаване на спортните прояви - турнири, спортни празници; 
• осигурен достъп до спортната база на училищата и до компютърните кабинети и 

наличните библиотеки в извънучебно време по графици утвърдени от директора; 
• активизиране на ученическото самоуправление; 
• осигурени условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП; 
• активизиране на дейността на училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви на учениците; 
• провеждане на беседи в часа на класа във връзка с необходимостта от образование и 

професия; 
•  Участие на учениците и включването им в работата по проекти „Коменски” и 

„Леонардо да Винчи”; 
• Периодични планирани срещи на педагогическите съветници и психолози и 

набелязване на конкретни дейности. 

 

Относно деинституционализация на грижите за децата: В края на 2010 година на 
национално ниво стартира проект «Детство за всички» насочен към 
деинституционализацията на деца с увреждания и подобряване качеството на живот и грижа 
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за тази целева група, чрез проучване възможностите за реинтеграция на децата в 
биологичното им семейство както и   разкриването на нови социални услуги в общността и 
резидентен тип. През   2011 година  по проекта като партньори бяха поканени и включени 
четири общини от област Стара Загора – Стара Загора; Чирпан; Раднево и Казанлък. 

Относно «Приемна грижа” – През м. септември 2011 година стартира проект „И аз имам 
семейство”, насочен към прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на 
услугата „Приемна грижа” , а именно децентрализация на услугата и разгръщането  й на 
общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването на деца в СИ и / или тяхната 
децентрализация. В края на 2011 година като партньори  по проект „И аз имам семейство” 
бяха поканени е се включиха три общини от област Стара Загора – Казанлък; Раднево и 
Чирпан. 

Изводи: 

Училищата от област Стара Загора полагат необходимите усилия, предприемат мерки, 
формират училищни политики и планират дейности, които са насочени конкретно към 
обхвата и задържането на учениците в училище и предотвратяване на напускането им от 
училище.  

Все още остава изключително сериозен проблемът с трайно не посещаващите училище 
ученици, които са застрашени от отпадане от училище. Експертите отчитат невъзможност за 
системен контрол за обхващане и задържане в училище на децата до 16-годишна възраст от 
някои етнически малцинства. Висок е процентът на учениците, които нередовно посещават 
обособените училища в ромските квартали. Пропуските в образователното им ниво са една от 
причините за многобройните им отсъствия и някои случаи на отпадане след записването им в 
масови училища в града с по-високи критерии. Все повече ученици напускат училище и поради 
липса на мотивация за учене или по социални причини. Идентифицирането на децата, 
нередовно посещаващи училище, се усложнява от практиката да се прикриват отсъствията им, 
за да се запази броя на учениците в учебното заведение. 
Деца, жертви на насилие 

Данните от областта показват, че най-голям е броят на децата, жертви на физическо насилие. 
Въпреки увеличеното разкриване и съобщаване на случаи, остава проблем изваждането на светло 
на домашното насилие и преодоляването на «задругата на мълчанието». За жертвите на насилие 
остава необходимо осигуряването на сигурност, терапия за преодоляване на травмите, обществена 
и социална подкрепа. 
Деца с проблемно поведение 

Децата с противообществени прояви и поведенчески проблеми биха могли да се изведат 
като отделна целева група. Поведенческите проблеми, определени от представителите на 
ДСП са: агресия, използване на алкохол и упойващи вещества, кражби, побои. Анализът на 
данните показва увеличение на случаите на деца, извършили кражба или насилие. 
Относително висок остава делът на децата извършители на престъпления. 

Агресията между децата в училище е основен проблем, добиващ все по-големи 
размери. Идентифицираните нужди в тази посока са:  

� да бъдат изслушвани и разбирани децата относно причините за извършените 
прояви; 

� да се промени модела на интервенция – насилието да бъде оценявано като симптом 
за проблем, а не като причина за наказание;  

� да се популяризира сред децата разпознаването на насилието и да се изградят 
умения за избягване на риска от насилие и агресия.  

Факторите, водещи до различни противообществени прояви и поведенчески проблеми  
на децата са: ниския родителски контрол, раздялата в семейството – при разведени родители 
или родители в чужбина, бедност, безработица.  

Идентифицираните нужди за превенция на поведенческите проблеми при децата са: 
• осигуряване на подкрепа от родителите и намаляване на агресията в семейната 

среда; 
• ангажиране на свободното време на децата; 
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• преодоляване на междупоколенческите конфликти; 
• подкрепа в училище; 
• осигуряване на подкрепата на психолог при нужда.  
 

3. Грижа за стари хора 
Приоритети на направлението - Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот, мобилност, 
равен достъп и социално включване 

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени 
места в област Стара Загора, чрез: 
• широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и 

достоен живот на старите хора в домашна среда; 
• достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до 

домашната (с максимален капацитет до 20 места). 
Възрастовата структура на населението в област Стара Загора показва постоянна 

тенденция към застаряване, въпреки наблюдаваното повишение на раждаемостта след 2008г. 
Демографската картина за областта, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението 
застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в 
резултат на засилените емиграционни процеси. Преобладаващата част от селата извън 
общинските центрове са обитавани основно от хора в пенсионна възраст. Комуникационните 
връзки между общинския център и отдалечените, разпръснати населени места са проблем. 
Затруднените транспортни връзки и отдалечеността на някои села усложняват достъпа на 
старите хора до медицинска помощ и до развитите към момента услуги, съсредоточени в 
общинските центрове.   
С изолираността на селата и ограниченият достъп до услуги помощта на близките и 
взаимопомощта остава основен ресурс за хората в напреднала пенсионна възраст за справяне 
с ежедневните проблеми. Това допълнително поставя в неравностойно положение самотните 
стари хора, които са лишени от партньор и роднина. 

3.1.Социалната услуга Домашен социален патронаж  

Всички 11 общини в област Стара Загора предоставят социалната услуга Домашен 
социален патронаж - Услугата е предназначена за лица, навършили пенсионна възраст и се 
финансира от общинския бюджет.  

Заети места в домашен социален патронаж в общините от област Стара Загора към 
края на 2011година. 

Община Капацитет Заети места Свободни  места 
Братя Даскалови 
и с. Оризово 

150  

60 

122 

52 

28 

8 

Гурково 80 77 3 

Гълъбово 150 80 70 

Казанлък 300 285 15 

Мъглиж 80 104 - 

Николаево 56 50 6 

Опан 50 30 20 

Павел баня 200 200 0 

Раднево 330 258 72 

Стара Загора 300 300 0 

Чирпан 215 256 - 

Област общо: 1971 1814 222 
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Изводи: услугата „Домашен социален патронаж” се явява като Най – популярната социална 
услуга, финансирана от общинските бюджети – Домашен социален патронаж, на територията 
на област Стара Загора  е със заетост 92 % /от общо 1971 места, заетите са 1814/, като в 
общините Чирпан и Мъглиж обслужваните потребители реално са над капацитета на 
услугата. Поради своя характер на мобилна услуга, която стига до домовете на своите клиенти, 
Домашният социален патронаж има потенциала да изгради широка мрежа от услуги за подкрепа в 
ежедневието за стари хора, живеещи в семейна среда. Тези дейности предполагат допълнително 
финансиране и ресурси, които надхвърлят възможностите на общинските бюджети и изискват 
привличане на средства от програми и от местния бизнес.  

Необходимо е общините постепенно да се върнат към традиционния широк обхват на 
дейностите на домашния социален патронаж, които изискват повече ресурси, но решават 
значително по-голям кръг проблеми на старите хора и хората с увреждания, като им осигуряват 
подкрепа в ежедневието на стари хора, които живеят сами. 
 

3.2.Лични асистенти по НП  „Асистенти за хора с увреждания” в област Стара Загора 

През 2011 год. по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” в област 
Стара Загора са включени 104 лица в дейност личен асистент,  в единадесетте общини. 
Лични асистенти по НП  „Асистенти за хора с увреждания” в област Стара Загора 

Общини Брой лица включени в дейност „Личен 
асистент” 

Брой лица, реално работещи 
като лични асистенти. 

Братя Даскалови  10 9 

Гурково 4 4 

Гълъбово 6 6 

Казанлък 13 11 

Мъглиж 5 4 

Николаево 2 2 

Опан 1 1 

Павел баня 7 5 

Раднево 6 4 

Стара Загора 37 29 

Чирпан 13 11 

Област общо: 104 86 

 

Извод: Наблюденията показват, че тези услуги са предпочитани, тъй като са най-близки до 
семейната среда на клиентите. Като проблем може да се посочи факта, че понякога личните 
асистенти не са подходящи и това ограничава възможността за избор.  
Налице е необходимост от разширяване на обхвата при предоставяне на услуги в дома за 
хора с увреждания и стари хора. Въпреки повишеният интерес към услугите „Личен 
асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, намаляването или липсата на 
програмите на национално ниво, намалява и достъпността на местно ниво. В този ред на 
мисли необходимо е разнообразяване на социалните услуги и развиване на нови и гъвкави, 
алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на потребностите на рисковите 
групи в общината и се разширяват формите на социална подкрепа, като мобилна работа, 
подкрепа в домашни условия с различни и др.  

3.3. Лица с психични заболявания 

Анализът на данните за област Стара Загора показва висок брой на хората с психични 
заболявания и липсата на достатъчно услуги предоставящи грижа за тях. По данни на ДСП в 
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областта са регистрирани 330 човека с психични заболявания през 2011 година. Прави 
впечатление големият брой лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ – 113 
към края на 2011г. Въз основа на анализираните потребности за осигуряване на място за 
живот на лицата с психични разстройства, живущи на територията на област Стара Загора 
може да се направи извод, че за тази рискова група е необходимо да бъдат разкрити нови  
социални услуги резидентен тип в областта. 

3.4. Възрастни хора с увреждания в отдалечени населени места 

Няма представени данни от всички общини в областта за възрастните хора с увреждания, 
живеещи в отдалечени населени места. Независимо от това разположението на значителна 
част от селата в планински и полупланински райони, трайната тенденция на застаряване на 
населението и повишената заболеваемост от някои групи заболявания, водещи до трайна 
инвалидизация предполагат определянето им като рискова група, за която трябва да бъдат 
разкрити социални услуги. 

Подадените данни от кметовете и кметските наместници на населени места показват 
наличието на такива групи в села, отдалечени на разстояние над 20 км от общинските 
центрове. 

За групата на хора с увреждания в отдалечените села важи в много по-голяма степен  
изолираността от социални услуги. Доколкото една част от хората са стари те нямат достъп и 
до програма Личен асистент. За голяма част от живеещите в малките села в общините е 
затруднено използването и на програма Домашен помощник и Социален асистент, при 
условие, че наетите трябва да бъдат в трудоспособна възраст от същото населено място.  

Планирането на мобилни услуги за тях изисква добре да се проучат вида на 
заболяванията им и броя на възрастни хора с увреждания по села и в общините.    

Като основни потребности на тази рискова група могат да бъдат изведени: 
• Подкрепа за ежедневните грижи в дома - помощ при самообслужване, поддържане на 

хигиена, пазаруване, придружаване; 
• Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства; 
• Достъп до медицинска помощ и здравни услуги; 
• Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа; 
• Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките 

населени места в селските райони.  
3.5. Хора с увреждания, настанени в институции 

На територията на област Стара Загора има три институции за възрастни хора с 
увреждания. Две от тях – Дом за възрастни хора с физически увреждания, гр. Стара Загора и 
Дом за възрастни хора с психични разстройства, с. Лясково се намират на територията на 
община Стара Загора, а Домът за възрастни с деменция се намира в община Казанлък. 
 Анализът на данните в таблицата, предоставени от Д „СП по общини, показва, че лицата с 
увреждания от областта се настаняват приоритетно в намиращите се тук институции. 

3.6. Възрастни с физически увреждания настанени в ДВХФУ Ст. Загора 
 Към края на 2011 г. в ДВХФУ са настанени общо 203 потребители, от които трайно 
178. Останалите 25 места от капацитета се заемат от потребители, които се настаняват до 3 
месеца за рехабилитация. От ползвалите услугата през 2010 – 2011г., 83 са мъже и 120 са 
жени. Най-голям е бил броят на настанените лица на възраст над 60 години, следвани от 
възр. група 31-61 год. Най-голям е делът на настанените от община Стара Загора -  80,29 на 
сто, следван от този на жителите на други области – 12,19 на сто. Делът на настанените от 
други общини на областта е 7,52 на сто.  
3. 7. Възрастни с психични заболявания настанени в ДВХПР с. Лясково 
 Към края на 2011 г.  в ДВХПР с. Лясково са настанени трайно 60 лица с психични 
заболявания. От ползвалите услугата през 2010 – 2011г.,39 са жени и 21 - мъже. От 
настанените в момента в ДВХПР с. Лясково потребители са 28 лица от всички общини в 
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област Стара Загора, а 32 са от други области в страната. Потребители чакащи за настаняване 
към началото на 2012 г. са 87. 
 Необходимо е да се предприеме мярка за настаняване на лицата от другите области 
по-близо до техните близки и роднини, с цел поддържане на контакти и ресоциализация. 
Това до голяма степен би решило проблемите с чакащите за настаняване лица от община 
Стара Загора. 
3. 8. Възрастни с деменция, настанени в ДВХД гр. Казанлък - ”Димитър Папазов” 
 Към края на 2011 г.  в ДВХД гр. Казанлък са настанени 70 лица. От тях 25 са мъже и 
45 са жени. Над 90 % от ползвателите на услугата са над 61 години. От настанените 
потребители 31 са от община Казанлък, 30  са от други общини в областта и 9  са от други 
области. Чакащи за настаняване (към края на 2011 г.) по данни на самата институция са 38 
лица. 
3.9. Стари хора, настанени в институции 

На територията на област Стара Загора има шест дома за стари хора – ДСХ с. 
Старозагорски минерални бани, община Стара Загора; ДСХ 1 и ДСХ 3 в община Казанлък; 
ДСХ в община Раднево; ДСХ, община Гълъбово и ДСХ, с. Търничени, община Павел баня. 
Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домовете са: нужда от 
грижа, особено за лежащите, предоставяне на грижа, достъп до медицинско обслужване, 
осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според 
индивидуалните интереси на клиентите.  
Към края на 2011 г.  в шесте дома за стари хора са настанени общо 337 потребители. Прави 
впечатление големият брой потребители, чакащи за настаняване. В края на 2011 г. те са  77 
лица общо за шесте институции, като около 40% от тези случаи най-често се касае за стари 
хора с деменция или лежащи. 
Изводи:  

• Броят и капацитетът на специализираните институции за възрастни с увреждания и 
стари хора не е достатъчен за задоволяване на нуждите. Наложително е планиране и 
разкриване на допълнителни алтернативни услуги.  

• Специализираните институции за възрастни лица се нуждаят от допълнителен 
специализиран персонал, който да работи за психо-социалната подкрепа на 
настанените лица. 

 

 

 

Изводи и препоръки. 
1. ИЗВОДИ: 
Визията и стратегическите цели, определени в  ОСРСУ на област Стара Загора, запазват 

своята актуалност. Рамката на заложените приоритети съответства на проблемите и нуждите 
на целевите групи. 

На областно ниво, може да се отбележи, че в област Стара Загора се предлага широк 
спектър от социални услуги за рисковите групи. Не същата е ситуацията при преглед на 
развитието на услугите на общинско ниво. Това се дължи на обстоятелството, че повечето 
социални услуги са концентрирани на територията на община Стара Загора. В общините 
Казанлък, Раднево и Гълъбово също е налице минимален пакет социални услуги, които да 
задоволяват основно потребностите на рисковите групи от общината. . В останалите общини 
се предлагат услуги само за стари хора, като преимущество има домашния социален 
патронаж. През 2011 година във всички общини се предлага услугата „Личен асистент” по 
проект „Подкрепа за достоен живот” на лица с увреждания. 
 По отношение развитието на социалните услуги в област Стара Загора и в частност 
изпълнението на общинските стратегии за развитие на услугите се наблюдава тенденцията 
към по – висока активност при развитието на социалната политика в сферата на социалните 
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услуги от страна на Общините Гълъбово,  Казанлък, Павел баня, Раднево, Стара Загора и 
Чирпан. Предвид обаче ограничения държавен бюджетен и общински финансов ресурс за 
развитие на социални услуги, се затруднява разкриването на новите планирани социални 
услуги и поддържане на устойчивостта на предлаганите социални услуги, както и 
недостатъчни средства за подобряване на материалната база и повишаване на 
професионалната квалификация на човешкия ресурс.  
Ниска активност или липса на такава се наблюдава в общините Братя Даскалови, Гурково, 
Мъглиж, Опан, Николаево. 

Въпреки наличието на общински стратегии, разкриването и развитието на социалните 
услуги в област Стара Загора и отделните общини в областта е без достатъчно проучване на 
нуждите на рисковите групи и е концентрирано основно в областния център Стара Загора. 
При тези обстоятелства хората от останалите общини в областта имат достъп само до 
конкретни социални услуги без да са обхванати всички рискови групи, а в повечето случаи, 
живеещите на територията на малките общини и особено в малките населени места остават 
извън мрежата на социалните услуги. 

Като цяло инструментите на социалната политика отговарят на нормативните 
изисквания, съобразено с икономическото и социалното състояние на областта при 
осъществяване на планирането и финансирането на социалните услуги. Спазват се 
стандартите и критериите за качеството на предоставяните социални услуги.  

Наблюдава се положителна тенденция на добро сътрудничество между всички 
заинтересовани страни в социалната сфера.  

Местните власти поемат основната отговорност за изпълнението на мерките за 
социално включване и развиват интегрирана политика за подкрепа на децата и лицата чрез 
комбиниране на различни видове социални услуги. 

При посещенията в ЗСУ, с оглед събирането на информация за тяхното функциониране 
се установи, че най – голяма е заетостта на двата ЦОП / в гр. Стара Загора и гр. Чирпан/ и на 
ЦСРИ / в гр. Стара Загора; гр. Казанлък и гр. Раднево/ –   обслужват потребители над 
капацитета си. 

100% заетост се констатира  при услугите в общността - резидентен тип, с изключение 
на двете Наблюдавани жилища в гр. Стара Загора /заетост 50%/ и Кризисен център 
„Самарянска къща” с. Богомилово / заетост 56 %/. 

Дневните центрове за деца с увреждания и Дневните центрове за стари хора в област 
Стара Загора са със заетост 95 %, а Дневните центрове за възрастни с увреждания са със 
заетост 86 %. 

Домовете за деца лишени от родителска грижа също са с пълняемост 95 %, а двете 
ДДУИ в община Стара Загора са със заетост 77%. 

Домовете за стари хора и Домовете за възрастни с увреждания са със заетост съответно 
91 % и 94%. 

Най – популярната социална услуга, финансирана от общинските бюджети – Домашен 
социален патронаж, на територията на област Стара Загора  е със заетост 92 % /от общо 1971 
места, заетите са 1814/, като в общините Чирпан и Мъглиж обслужваните потребители 
реално са над капацитета на услугата. 

При посещенията в социалните услуги се констатира, че пълняемостта до голяма степен 
отговаря на заетостта, като единствено при посещението в Дневен център за стари хора с. 
Манолово, общ. Павел баня в Центъра нямаше потребители. 

Прави впечатление, че е високо търсенето на услугите предоставяни в ЦСРИ, както за 
деца така и за възрастни и считаме, че това е услуга, която може да бъде разкрита и да 
функционира във всяка една от общините на територията на област Стара Загора. 

През 2011г. по отношение изпълнението на областна стратегия за развитие на 
социалните услуги 2010-2015г. е извършено: 

• През 2011 г.  в областта са разкрити две нови социални услуги в общността: 1. Център за 
социална рехабилитация и интеграция на деца с капаципет 20 места, считано от 
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01.01.2011 год 2. Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 35 
места, считано от 01.012011 год. 

• Подобрени са условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни 
хора, самотно живеещите  и хора с увреждания  чрез използване  услугите на 
Домашен социален патронаж, Домашен помощник, Социален и Личен асистент; 

• Работи се в посока на надграждане на знания и формиране на трайни умения за 
интегрирането на  децата, уязвимите групи и възрастните хора  в обществото; 

Общи изводи за наличните социални услуги 
• Пренаситеност със специализирани институции за деца в община Стара Загора в сравнение 

с други общини в областта, което създава предпоставки за затруднен процес на 
деинституционализация. 

• Предлаганите алтернативни социални услуги на територията на областта не покриват 
всички потребности и не обхващат всички рискови групи. 

• Липса или недостатъчно квалифициран персонал в системата на социалните услуги. 
Текучество и липса на интерес от страна на младите хора за работа в сферата поради 
ниско заплащане. 

• Изпълнителните екипи (персонала), отговарящи за предоставянето на социалните услуги се 
нуждаят от допълнителни поддържащи и специализирани обучения в областта на 
социалната работа, както и от предоставянето на редовна супервизия, с цел осигуряването на 
професионална подкрепа и придружаване. В този контекст е необходимо да бъде обърнато 
повишено внимание към елементите, свързани с усъвършенстване на уменията им за 
директна работа с клиентите. 

•  „Социалното договаряне" (т.е. възлагането на социални услуги на външни доставчици, 
като държавно делегирана дейност) показа трайните нагласи на Община Стара Загора, за 
високата степен на доверие, което е готова да гласува, на вече утвърдили се доставчици на 
социални услуги. Прави впечатление, че много малко неправителствени организации от 
региона имат развит необходим капацитет, професионален опит и експертен екип, 
свързан с управлението на услуги, като държавно делегирана дейност. Това води и до 
ниска активност на потенциалните доставчици при обявяването на конкурсни предложения 
от страна на Община Стара Загора. Все още, както нагласите за възлагане на услуги от 
институционален тип, така и тези за управлението им, е нисък, поради редица комплексни 
фактори. 

Общи изводи за услугите за деца: 
• Услугите в общността за деца са най-добре развити в община Стара Загора, в останалите 

общини от областта все още не успяват да задоволят всички потребности. 
• Специализираните институции за деца с увреждания обслужват основно деца от други 

области в страната Това прави изключително труден процесът на деинституционализация. 
• Делът на децата от ромския етнос, настанени в институции е особено голям 77,61 на сто от 

всички деца. Основни причини за настаняването са бедност, лоши битови условия, 
недостатъчен родителски капацитет. 

• Съществува необходимост от подкрепа на работата в специализираните институции за 
деца по посока на подобряване на работата със семействата и реинтеграция. Големият брой 
деца от други области и недостатъчния човешки ресурс на Отделите „Закрила на детето" и 
институциите прави почти невъзможна работата със семействата им и забавя процеса на 
деинституционализация. 

• Въпреки развитието на услуги по превенция на изоставянето на ниво родилен дом, броят на 
изоставените деца се запазва относително висок. Увеличението на относителния дял на 
изоставените деца от общините в областта налага планирането и разкриването в тях на 
услуги по ранна превенция на рисковите групи (млади майки и такива в риск да изоставят 
децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет). 

• Услугите в общността за деца са добре развити, но все още не успяват да задоволят всички 
потребности. 

• По отношение на децата в риск има развити редица социални услуги, като особено 
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вниманието трябва да се фокусира към децата с увреждания. Все още се наблюдава 
тенденция за неефективно използване на наличния капацитет от услуги за деца с 
увреждания, въпреки наличието на значително голям брой ползватели. Слабо обхванати 
или без подкрепа остават децата с увреждания в отдалечените или селски райони. 

• Приемната грижа и настаняването при близки и роднини е ресурс, който трябва да се 
използва активно за отглеждане на децата. 

• Съществува риск големият брой на деца (от 0 до 3 години), настанени в специализирана 
институция да се запази, тъй като липсват или не са достатъчни услугите, които да 
предотвратяват ранното настаняване на деца в институция в другите общини в областта. 

Изводи за услугите за възрастни и стари хора: 
• Услугите в общността за възрастни с увреждания са добре развити в община Стара Загора, 

като преобладават тези за възрастни с хронични психични разстройства и умствена 
изостаналост. В останалите общини от областта тези услуги са недостатъчни. 

• Най-развитата услуга в общността за стари хора в областта е Домашният социален 
патронаж, който би могъл да разшири обхвата на дейностите за подобряване на социалната 
подкрепа на клиентите, чрез търсене на възможности за допълнително финансиране, което 
да намали броя на хората, които се отказват от ползване на услугата, поради завишаване 
на таксите. 

• Извън подкрепа остават хората с увреждания и самотно живеещите стари хора в селата от 
областта. 

• Капацитетът на дома за стари хора, с. Старозагорски минерални бани е не достатъчен за 
задоволяване на потребностите на наличните ползватели. Броят на чакащите за настаняване 
лежащо болни стари хора е твърде висок и те немогат да бъдат обхванати, без да бъдат 
разкрити допълнителни услуги за тях в това направление. 

• Единствените в областта Дом за възрастни с психични разстройства, с. Лясково и Дом за 
възрастни хора с деменция гр. Казанлък обслужват в голяма степен ползватели от други 
области. 

 

2. ПРЕПОРЪКИ 

• Да се осигурят възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри 
практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление на 
социалните услуги и на доставчиците; 

• Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия, 
като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за 
подобряване качеството на предоставяните услуги; 

• Да се изследват от общинските администрации потребностите при планиране  вида 
и обхвата на социалните услуги; 

• Да се  засили работата по развитие на приемната грижа в област Стара Загора;  

• Предвид нарастване броя на бездомните лица на територията на областта  е 
необходимо да се предприемат мерки за откриване социални услуги – „Център за 
временно настаняване”, или "Приют", което от своя страна ще доведе до осгуряване 
и задоволяване на ежедневните потребности на бездомните лица, свързани с 
нуждата от подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и 
правно консултиране. 

• Общините да се насочат към разкриването на нови иновативни социални услуги за 
приоритетните целеви групи,  които не съвпадат изцяло със стандартните държавно 
делегирани дейности;  

• Да се разшири обхвата на предлаганите дейности според индивидуалните интереси 
на потребителите; 
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• Въпреки развитите социални услуги в област Стара Загора, състава на ЗМО 
констатира липса на достатъчно социални услуги от резидентен тип за хора с 
психични разстройства, предвид наличието на потребители от такава целева група, 
чийто потребности не могат да бъдат удовлетворени;  

• В общините, в които предстои закриване на специализирани институции, да се 
осигури ефективно използване на сградния им фонд, с цел разкриване на нови 
социални услуги в общността.  

• Да продължи реформирането и преструктурирането на съществуващи 
специализирани институции за деца и лица; 

• Да продължи ефективното използване за финансиране от Структурните фондове на 
ЕС и усвояване на средства от различни национални и донорски програми в 
обалстта на социалните услуги;  

• Да се осигури добро управление на наличните ресурси и стимулиране  участието на 
всички заинтересовани страни; 

• Да се насърчават доброволчески практики и осъществяване на по-тясно 
взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на 
ефективността и качеството на социалните услуги; 

• Да се разкрият междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от 
повече от 1 община чрез изграждане на междуобщинско партньорство; 

• Да се инициират и развият смесени междусекторни услуги и/ или мерки (проекти) за 
социално включване на уязвими общности и рискови групи; 

 

 


