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Областна стратегия за развитие на социалните услуги в 

Област Стара Загора (2016 – 2020) 

Резюме  

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Стара Загора 

/2016 – 2020 г./ е разработена като секторна политика и се предлага за обсъждане и 

одобрение в Областния съвет за развитие. Тя  надгражда и доразвива стратегията за 

социални услуги от изминалия период 2011-2015 г. и е  структурирана на базата на анализ 

на адекватни потребности от социални услуги на всички общини на територията на 

областта. 

Този стратегически документ е продукт на съвместните усилия и партньорство на 

Областния екип за стратегическо планиране на социалните услуги и разработване на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г, създаден със Заповед 

на Областен управител на област Стара Загора. Стратегията е плод на екипните усилия на 

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).  

Целта й е да  обобщи резултатите от проучването и оценката на потребностите от 

социални услуги, което бе проведено проведено на територията на общините от областта. 

В документа са включени обобщени статистически данни за рисковите групи, за 

наличните социални услуги, както са и определени  проблемите, свързани с оценка на 

потребностите и дефицитите от социални услуги. 

Законовата рамка за разработването и изпълнението на Областната стратегия 

развитие на социални услуги и залегнала в Закона за социално подпомагане и в 

Правилника за неговото прилагане. Именно там са регламентирани  задълженията на 

областния управител, кметовете и на общинските съвети за организиране разработването 

на стратегиите на областно и на общинско ниво.  
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Новата стратегия за развитието на социалните услуги обхваща   развитието и 

усъвършенстването на съществуващите социални услуги през следващите 5 години (2016 – 

2020 г.), разкриването на нови и иновативни социални услуги съобразно изведените 

приоритетни целеви групи, инициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги 

и програми, както и  успоредното развитие на политики и мерки за социално включване в 

свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез 

които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за 

ефективно функциониране на социалните услуги.  

Областната стратегия за социални услуги има за цел да се осигурят  качествени и достъпни 

социални услуги в oбласт Стара Загора, които ще допринесат за подобряването на 

качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за 

общностите в риск. Основна ценност в социалната работа е човекът и правото на всяко 

човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа 

принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. При планирането и 

предоставянето на социални услуги Областната стратегия следва основните човешки 

права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на 

човека и основните свободи, и за правата на детето. Ценностите утвърдени в Областната 

стратегия са  споделени от всички заинтересовани страни в област Стара Загора. 

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 

1 Контекст 

1.1 Предистория: как е създадена стратегията  

 

За целите на областното планиране със Заповед на областен управител на област 

Стара  бе определено областно звено за стратегическо планиране на социалните услуги и 

разработване на ОСРСУ в област Стара Загора за периода 2016-2020 г., с разписани 

конкретни задачи. Областният екип се състоеше от председател, в лицето на заместник 

областен управител Мариана Кръстева и екип от представители на РССП, община Стара 
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Загора, експерт от областна администрация, представители на НПО, и координаторите по  

проект BG051PO001-6.2 13-001 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на 

социални услуги на регионално равнище“, изпълняван от АСП по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“. 

Подготовката на настоящата стратегия стартира през месец юли 2015 г. с провеждане 

на първа работна среща между представителите на оперативния екип, на която бе съставен 

индикативен график за изпълнение на конкретните стъпки при разработване, обсъждане и 

приемане на Стратегията. На срещата бе разгледан и утвърден списък с инструментариум 

за събиране на данни, необходими за изготвяне на анализи по общини, бяха приети 

срокове за събиране на статистическата информация и изготвянето на аналитични доклади 

по общини. В следващ порядък се решиха срокове за приемане на утвърдения 

инструментариум от Координационния съвет и разпращането му по общини. 

При разработването на Стратегията са следвани конкретни  принципи и подходи на 

планиране: 

 Дефиниране на нуждите от клиента и планиране на услугите в съответствие с 

идентифицираните потребности; 

 Партньорство и планиране с участие, което осигурява приноса и взаимодействието 

между всички заинтересовани страни – местни, регионални и държавни 

институции, ведомства и организации; 

 Изпълнимост и приложимост на планираните социални услуги и мерки; 

 Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки; 

 Финансова и социална ефективност; 

 Равни възможности за достъп. 

Областното планиране премина основна през четири етапа: 

 Създаване на организация за изготвяне на анализ и демографска структура в 

областта.  

 Изготвяне на общински и областен анализ 

 Фактическо изработване на ОС РСУ 

 Приемане на ОСРСУ и план за изпълнението й. 
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Стратегията е утвърдена от Областен управител на област Стара Загора след 

съгласуване с Координационен съвет и приемане от Областния съвет за развитие на 

област Стара Загора. 

 

1.2 Обхват и фокус на стратегията 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. обхваща 

социалните услуги и мерки,  необходими за осъществяване на ефективна социална 

политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в област Стара Загора. Тя е 

изготвена на основата Аналитичен доклад, който е продукт на съвместните усилия на 

Областния екип за стратегическо планиране на социалните услуги и разработване на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г, създаден със Заповед 

на Областен управител на Област Стара Загора. В него са включени: проучването за 

оценка на ситуацията и потребностите на рисковите групи,  събиране и обобщаване на 

общи статистически данни, данни за рисковите групи, карти на наличните социални 

услуги, локализиране на проблемите, оценка на потребностите и дефицитите от социални 

услуги. Анализа на ситуацията в област Стара Загора пада върху нуждите от социални 

услуги, разглеждани в общия контекст на социалните и икономическите проблеми, 

политиките и мерките на национално ниво, за социално включване на уязвимите общности 

и групи от населението. 

Времеви обхват на Стратегията е обвързан с факта, че  планираните услуги и мерки за 

социално включване ще се изпълняват на територията на областта през следващите пет 

години (2016 – 2020 г.) като част от изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

област Стара Загора .  

Географски обхват на  Стратегията е съобразен с 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.  

Като извод се налага, че в основата на планираните дейности е оценката на 

потребностите. Тя е от първостепенно значение за адекватен отговор  на реалните нужди 
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от социални услуги за рисковите групи и за съответствие на реалните възможности и 

капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги в област Стара 

Загора. 

 

1.3. Съответствие с международни, национални и местни политики 

Областната стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с 

нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на 

труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, 

Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на 

хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните 

подзаконови нормативни актове. 

През последните гадини държавата провежда целенасочена реформа в сферата на 

социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това 

премина и към услугите за другите възрастови групи. Реформата е насочена към 

деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от 

специализирани институции се премина към създаване на социални услуги в общността, 

които променят подхода към индивидите и групите в риск и целят интегрирането им в 

социалните общности.  

 

 Стратегията за развитие на социалните услуги в област Стара Загора е разработена 

в съответствие с действащото национално законодателство в областта на социалните 

услуги, здравеопазването, интеграцията на хората с увреждания, защитата от 

дискриминация, с препоръките на Съвета на ЕС в тази област. Тя е съобразена  добрите 

практики на страните-членки на ЕС, както и с редица международни документи, които 

третират въпросите, свързани с подобряване на качеството на живот на възрастните хора, 

хората с увреждания, гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до 

качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. 

 

 Сред основните принципи и документи, с които е съобразена Стратегията са 

Международна харта за правата на човека на ООН, Конвенция на ООН за правата на 

детето,  Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативния протокол, 
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Европейска социална харта, Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията, 

Харта на основните права на ЕС, Европейска харта на правата и отговорностите на 

възрастните хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи и помощ, Европейска стратегия за 

здравеопазване, Стандартни правила за равнопоставеност и равни възможности за хората с 

увреждания на ООН, Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно 

дългосрочните грижи за възрастни хора, Европейска стратегия за хората с увреждания за 

периода 2010 – 2020 г. и Европейска харта на предоставящите грижа в семейството. 

Документи, с които е съобразена Стратегията за развитие на социалните услуги в област 

Стара Загора  на национално ниво са Национална стратегия за дългосрочна грижа и План 

за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа на 

възрастните хора, Национален доклад на Република България по стратегиите за социална 

закрила и социално включване 2013 – 2014 г., Национална стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в България”, Стратегическия план на МТСП до 2018 

година, Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006–2020, 

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 и 

Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006–2020, 

Документите, с които е съобразена Стратегията на областно и общинско ниво в област 

Стара Загора са Областна стратегия за развитие на област Стара Загора, Общински 

планове за развитие, Общински програми за закрила на детето, Програми и стратегии, във 

връзка с развитието на социалните услуги на ниво община. 

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Стара 

Загора  

 

Областната стратегия е базирана на изводите и препоръките от направеното 

проучване на ситуацията в област Стара Загора, обобщени в Областния  анализ на 

ситуацията и оценка на потребностите в област Стара Загора (Приложение № 1). 

Проучването на ситуацията в област Стара Загора е фокусирано върху нуждите от 

социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, 

съществуващите политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи 

от населението в областта. Обхватът на темите на проучването включва широк кръг 

социално-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора 



  

 12 

социални услуги в областта - достъп, капацитет и качество на наличните услуги, осигурени 

ресурси (финансови и човешки). Определени са факторите, които пораждат риск за 

различни групи от населението. Описани са основните уязвими групи, като са  посочени  

техните характеристики, брой и териториално разположение. Изводите от анализа на 

ситуацията и събраните конкретни данни са основа за планирането на социални услуги, 

които да осигуряват: достъп на клиентите; избор на вид и капацитет на услугите; избор на 

финансиране; междусекторно и междуобщинско сътрудничество. Препоръките са 

съобразени и с нагласите и очакванията, както на различните участници в предоставянето 

на услугите – местна власт, териториални структури на АСП, граждански организации, 

доставчици, така и на настоящите и потенциалните ползватели – рискови групи и лица, за 

които са предназначени социалните услуги.  

2.1 Тенденции в развитието на област Стара Загора 

 

2.1.1. Обща характеристика на областта 

 

Като част от административно-териториалното Устройство на  Република България, 

Старозагорска област е една от 28 области и е сред петте най-големи области в Република 

България след Софийска, Бургаска, Пловдивска и Варненска. Област Стара Загора e 

разположена в Централна Южна България и обхваща територия от  5 151,1 кв.км. Област 

Стара Загора обхваща северната част на Тракийската низина, Подбалканското поле, част 

от Средна гора и част от Централна Стара планина до връх Шипка. 

В областта е съсредоточено 4.7 % от цялото население на страната, по този 

показател областта се нарежда на пето място. В област Стара Загора се включват 11 

общини, най-големи от които са административният център Стара Загора, Казанлък, 

Чирпан, Раднево. Област Стара Загора се явява пресечна точка на Еврокоридор № 8, 

Еврокоридор № 9 и част от Еврокоридор №4. Област Стара Загора принадлежи към 

Югоизточен район от ниво 2. Съседни от север са областите Габрово и Велико Търново, от 

юг – Хасково, от изток – Сливен и Ямбол, от запад – Пловдив. Областта се състои от 11 

общини с 206 населени места (10 града и 196 села) с обща  площ 5152 км2 (4.6% от 

територията на страната) и население 333265 човека. 
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Основните параметри на съставните общини са: 

 

Общини 

Територия 

км2 

Нас. 

2011 

 

Бр. градове 

 

Брой села Братя Даскалови 526,3 8677 0 23 
Гурково 292,3 5127 1 10 
Гълъбово 348,9 13394 1 10 
Казанлък 634,8 72581 3 17 
Мъглиж 388,9 10180 1 14 
Николаево 96,5 4346 1 3 
Опан 257,5 2950 0 13 
Павел баня 518,8 14186 1 12 
Раднево 545,2 20079 1 23 
Стара Загора 1019,4 160108 1 50 
Чирпан 522,9 21637 1 20 

ОБЛАСТ СТАРА 

ЗАГОРА 

5151,4 333265 11 195 

 

Административен център на областта е град Стара Загора. Това е един от най-

древните градове в Европа. Мястото се населява от преди 8 хиляди години. За 

хилядолетната му история свидетелстват, както останките от неолитни жилища (VI хил. 

пр. Хр.), така и много археологически находки от тракийско и римско време.  

Съвременна Стара Загора е град с развита икономика и интензивен културен живот, 

в който успешно съжителстват славното минало и динамичното настояще.  

Най-значимите минерално-суровинни източници са лигнитните, кафявите въглища и 

гипсът. С най-голямо стопанско значение са находищата от въглища в комплекса 

„Марица-изток”, добивани по открит способ и използвани за производство на 

електрическа енергия. В рудниците на площ от 240 кв.км (на територията на общините 

Раднево и Гълъбово) са съсредоточени основните запаси от лигнитни въглища на страната.  

Енергетиката остава отрасълът с най-голяма относителна тежест в икономиката и 

до голяма степен добивът на енергийни суровини и производството и разпределението на 

електрическа и топлинна енергия определят водещото място на област Стара Загора.  
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2.1.2. Население – демографска характеристика  

 

Като основни демографски проблеми в областта, могат да се посочат отрицателен 

прираст, застаряване, емиграция. Независимо от отчетената повишена раждаемост през 

последните години, негативните демографски характеристики остават почти непроменени 

в желана посока. Към негативните тенденции в малките общини се добавя ниска 

грамотност, ниска заетост, висока безработица, ниски доходи, свито потребление, 

натурални стопанства. Положителни статистически данни има за жилищното потребление 

(от 476 на 490 жилища/1000 човека), но и това е илюзорно подобрение, защото е за сметка 

на намаляло население, а не на реално повишен жилищен стандарт. 

В територията на областта се оформят зони на депопулация – „бели и сиви петна”, 

землища с население под 100 човека. Такива са планинските части на общините Мъглиж и 

Гурково, както и северните части на Братя Даскалови. 

Демографската криза е най-големия проблем на България. 

Тази теза е напълно валидна и за област Стара Загора. По брой на населението, 

областта е на пето място сред останалите - 333265 души към 01.02.2011 г. Това е 4.5 % от 

населението на страната. Населението на областта е разпределено в 11 града и 195 села. За 

периода между двете преброявания населението на областта намалява с 37750 души (-10,1 

%), дължащо се на отрицателен естествен и механичен прираст: 

Район, област, общини 
Население към  

Прираст  
Прираст 

(%) 2001 г. 2011 г. 

България 7928901 7364570 -564331 -7,1% 

Югоизточен район 1168706 1078002 -90704 -7,8% 

Област Стара Загора 370615 333265 -37350 -10,1% 

Братя Даскалови 11065 8677 -2388 -21,6% 

Гурково 5676 5127 -549 -9,7% 

Гълъбово 16182 13394 -2788 -17,2% 
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Казанлък 81533 72581 -8952 -11,0% 

Мъглиж 12973 10180 -2793 -21,5% 

Николоево 4948 4346 -602 -12,2% 

Опан 4142 2950 -1192 -28,8% 

Павел баня 15891 14186 -1705 -10,7% 

Раднево 24280 20079 -4201 -17,3% 

Стара Загора 167661 160108 -7553 -4,5% 

Чирпан 26264 21637 -4627 -17,6% 

 

Средната гъстота на населението в област Стара Загора е 64,7 д./км2 при средна за 

страната – 66,34 д./км2. В рамките на областта, гъстотата на населението варира з По 

данни на преброяване 2011 г.,  в единадесетте града на областта живеят 235027 души, или 

70,5 % от населението на областта, което е по -ниско от градското население на страната -

72.5 %.  

В областния център живее 58,8 % от градското население (138272 човека). В 

периода 2001 – 2011 г., населението на всички градове от областта намалява. 

Според броя на населението си, градовете в областта се категоризират, както 

следва: голям град - Стара Загора (138272 д.), среден град - Казанлък (47325 д.), малки и 

много малки градове - останалите 9 града. Така допълващи и балансиращи областния 

център са Казанлък и в известна степен, енергийно-промишлените центрове Гълъбово и 

Раднево. 

 

2.1.3. Структура на населението 

 

Към 01.02.2011 г., жените са 170499 (51.2 %), а мъжете са 162771 души (48.8 %), 

или на 1000 мъже се падат 1047 жени. Подобна е структурата и на национално ниво. 
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Възрастовата структура на населението е малко по-благоприятна от фона на 

средната за страната. Делът на населението на възраст под 15 г. е с по-добри показатели от 

средните за страната с 0,4%. Населението във възрастовата група 15 - 64 години е с 

относителен дял 66,9 %, като в община Стара Загора достига- 70 %. Относителният дял на 

населението над 65 г. е 19,5 % при среден за страната - 18,5 %. 

Възрастова структура на населението 2011 г.
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

 

Поглеждайки към етно-демографска характеристика на населението, виждаме 

следната картина: лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на 

въпроса за етническо самоопределение, са 92,4 % от населението - 308106 д. Българската 

етническа група обхваща 265618 лица, или 86,2 % от лицата, декларирали етническото си 

самоопределение, при 84,8 % средно за страната. Ромският етнос е втория по численост - 

24018 души - дял от 7,8 %, при средно 4,9 % за страната. Най-голям е делът на ромския 

етнос в общините Мъглиж (30,6 %) и Николаево (26,4 %), докато в община Опан е само 2.8 

%. Турската етническа група наброява 15035 лица (4,9 % от всички лица в областта, при 

8,8 % средно за страната). Към „други етнически групи” са се самоопределили 1715 лица, 

или 0,6 %. Лицата, които не са се самоопределили са 1720 (0,6 %). 

2.1.4. Раждаемост, смъртност, прираст 
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Раждаемост: През 2007 г., в областта са родени 3547 деца (9.9 ‰), а през 2011 г. - 3308 

деца (10.0 ‰). Коефициентите на раждаемост в страната за съответните години са били 9.8 

‰ и 9.6 ‰. Тенденцията в развитието на раждаемостта се проследява и чрез коефициента 

на плодовитост – 1,73 живородени деца (2011 г.) за област Стара Загора (при минимално 

необходим за просто възпроизводство – 2,1). 

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. Коефициентът на 

смъртност в областта е 15.5 ‰ при среден за страната - 14.7 ‰.  

Естественият прираст за периода 2007-2011 г. е отрицателен и е по-висок от средния за 

страната. Само община Николаево има положителен естествен прираст - 1.8 % за 2011 г. 

Той се дължи на ромското население. С високи отрицателни стойности се отличават 

общините Опан (- 33.8 ‰) и Братя Даскалови (- 17.3 ‰). 

В резултат на вътрешен механичен прираст, общото население на областта между двете 

преброявания е намаляло с 1539 д. в резултат на изходяща миграция към София (град), 

Бургас и Пловдив.  
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Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

2.1.5. Икономическо развитие 

Макро-икономически показатели 
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За разлика от периода преди кризата, когато всички стойности по основни 

макроикономически показатели очертаваха паралелни положителни тенденции на 

промяна, към момента в областта се наблюдава спад на приходите от продажби и  

инвестиции  в ДМА.  

Сравнен с този на страната, спадът на приходите от продажби в областта е над 3 

пъти по-нисък. Значително по-нисък е и спадът сред заетите лица.  

Единствено отстъплението в разходите за ДМА в област Стара Загора (-56,5%) е по-

голямо от това в района (-53,4%) и в страната (-45%). Същевременно, броят на 

предприятията се е увеличил (за сметка на предимно малки). Ръст бележи и ключовият 

показател – БВП. При +1,75% за страната и почти нулев растеж за района (+0,38%), за 

двете проследени години, област Стара Загора е акумулирала значителен растеж (+7,53%), 

който се равнява на +3,76% на годишна база. Това е доказателство за диверсифицирана и 

добре балансирана областна икономика, която успява да неутрализира в значителна степен 

нежеланите последствия от глобалната криза.  

Независимо от доброто си представяне (най-вече благодарение на енергетиката), 

област Стара Загора има не дотам силни позиции в сферите с предпоставки за осезателен 

растеж (високи технологии, иновации, качествен и достатъчен човешки ресурс).  

Община Стара Загора, заедно с Казанлък и енергийният комплекс Раднево – 

Гълъбово, формират почти 94% от приходите в областта. Останалите 7 общини 

допринасят едва 6%. Отнесени към населението, резултатите по този показател извеждат 

Раднево и Гълъбово на първите 2 места. Най-слаба е икономика на Мъглиж и Николаево. 

Тази картина е ясна илюстрация за пространствения дисбаланс в капитализацията на 

областната територия, за големите междуобщински неравенства в развитието на областта. 

 

Състояние на инфраструктурата, транспортни връзки 

Пътната инфраструктура на областта има осезателни подобрения. След 

завършването на Лот 2 от АМ „Тракия”, областта достига едни от най-добрите показатели 

за изграденост на пътната мрежа.  

Общата дължина на републиканската пътна мрежа (РПМ) в областната територия е 

888,3 км, от които 865,2 км са с асфалтова и трошенокаменна настилка. 
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Автомагистралните трасета покриват 73 км (8,2%) от общата дължина на областната РПМ. 

Първокласните са 167,3 км., а второкласните – 215 км. Най-голям дял (45,3%) и съответна 

дължина (379,7 км) имат третокласните пътища. Средната гъстота на пътната мрежа е 

172,5 км/1000 км2.  Пътната мрежа осигурява транспортна достъпност от областния 

център в изохрон до 45 минути за почти всички общински центрове. Извън това покритие 

остават Раднево, Гълъбово и Братя Даскалови. 

Поддържането на пътищата от втори и трети клас1, както и общинската пътна 

мрежа продължава да бъде основен проблем. Поради хроничен финансов дефицит се 

правят само текущи ремонти, което води до общо влошаване на пътната настилка. Твърде 

скромни са привлечените средства за рехабилитация на общински пътища по ОПРР. 

Закъснява прилагането на мерките за подобряване на инфраструктурата в селата по ПРСР. 

Плановете на „Областно пътно управление” Стара Загора за периода 2013-2020 

съдържат около 20 конкретни проекти за рехабилитация, ново строителство и съответно 

инвестиционно проектиране. 

 

Доходи, заетост и безработица 

Сравнени със средната стойност на страната (28318 лв./ч.), нетните приходи от 

продажби за област Стара Загора са значително по-ниски – 23482 лв./човек.  

За разлика от повечето области с абсолютно доминиращ икономически център, 

Стара Загора има два балансиращи вторични центъра – енергийният комплекс Раднево-

Гълъбово и Казанлък. Независимо от това, всички съставни общини са с трайна тенденция 

на значителен демографски отлив. За последните 10 години областта е загубила над 10% 

от населението си. Град Стара Загора е областен център и „двигател” на развитието, но за 

да се постигне баланс в областното пространство, трябва да се лансира стратегия за 

изнасяне на функции и ресурси за укрепване на периферните райони, за задържане на 

изходящата миграция чрез създаване на конкурентна среда и условия за живот в тях. 

С най-ниска безработица в област Стара Загора е община Казанлък (4,9% - към края 

на 2015 год.), следвана от община Стара Загора (6,9%), а на другия полюс стои 

                                                 

1 Около 30% от третокласните пътища са в лошо състояние 
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„парализираща” стойност – 55,6% безработица в община Николаево. Не по-малко 

критично е състоянието в пазара на труда в общините Братя Даскалови (40,9%) и Мъглиж 

(32,8%). Тези общини нямат собствен потенциал за обръщане на негативните тенденции и 

се нуждаят от интегрирани програми за целенасочена подкрепа. 

По заетост, доходи и БВП/човек, областта има над средните стойности на ЮИР и 

страната.  

Важен за макроикономическата ситуация е фактът, че по първите 3 показателя, 

„икономическите лидери на областта” (Стара Загора, Раднево-Гълъбово и Казанлък) имат 

по-добри стойности2 от средните за страната. Слабите общини (III-та категория) заемат 

50% от територията и само 21% от населението, а силните - 50% от територията и 79% от 

населението. 

Неблагоприятно движение към спадане се наблюдава и в ключовите показатели 

„заетост” и „икономическа активност”. Предимно аграрният профил на икономиката на 

малките съставни общини остава непроменен. Силно преобладаващото механизирано 

отглеждане на слети култури ангажира малко ръчен труд. Изключение са етерично-

маслените култури в подбалканските общини. Като цяло, малките общини са предимно 

производител, но не и преработвател на селскостопански суровини.  

Търсенето на работна сила е повлияно от глобалната финансово-икономическа 

криза от края на 2008 г. Както в цялата страна, и в област Стара Загора се формират 

отрицателни тенденции в пазара на труда – уволнения, завръщане на хора, работили в 

други райони на страната и в чужбина (в строителство, аграрен сектор и услуги). 

Разминаването между предлагана и търсена квалификация продължава.  

 

Здравеопазване 

Заболеваемост 

Данните за заболеваемост и болестност са показател за здравните потребности на 

населението от специфични медицински грижи, към даден период от време. Тревожен 
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проблем за областта са темповете на нарастване на заболеваемостта по обръщаемост на 

населението. Особено интезивно е нарастването броят на пациентите с новообразувания, 

болести на органите на кръвообращението и травми и отравяния.  

Сред новооткритите заболявания най-голям относителен дял заемат болестите на 

дихателната система – 22,7% за 2014 г. при 26,8% за 2013 г. и 22,2 % през 2012 г., следвани 

от болестите на органите на кръвообращението – 14,0% през 2014 г., при 9,7% за 2013 г. и 

14,1% през 2012 г. Следват болестите  на пикочо-половата система с 9,1% през 2014 г. при 

8,1% през 2013 г. и 9,8% през 2012 г. и  болести на окото и придатъците му с 8,1% през 

2014 г. при 8,0% през 2013 г. и 7,4% през 2012 г. 

 

РЕГИСТРИРАНИ НОВООТКРИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛЕЧЕБНИТЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ 

ПРЕЗ 2014г.

окото и придат.

8,1%

дихателна

22,7%

пикочо-полова

9,1% кръвообр.

14,0%

други

27,5%

инфекциозни

5,3%
костно-муск.

7,4%

травми и отравяния

5,9%

 

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания 

През 2014 г. нарастват болестността и заболеваемостта от злокачествени 

новообразувания и честотата на регистрираните онкологични заболявания запазва 

тенденцията си за повишаване през последните години, както следва: от 3 860,7 ‰00 за 

2012 г., на 3 942,3‰00 за 2013 г. и 4 090,8‰00 за 2014 г. Плавно се повишава и честотата 

на новооткритите случаи.  

Броят на болните с психични заболявания през последните години нараства. Това се 

обяснява с динамичните промени в социалното и икономическо развитие на страната, 

алиенацията и трудната адаптация на някои членове на обществото.  

 

Състояние на системата на здравно обслужване и мрежата от лечебни заведения 
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Област Стара Загора разполага с добра осигуреност и развита здравна мрежа за 

оказване на първична медицинска и първична дентална помощ. Осигуреността е по-висока 

в големите градове и от средната за страната. Наблюдава се тенденция за разкриване на 

повече от един адрес на практиките, като единият е в населено място с голям брой 

население, а останалите в малки населени места. 

Област Стара Загора разполага с лекари-специалисти по почти всички 

специалности. Съотношението на различните специалности не съответства напълно на 

структурата на заболеваемостта.  

Областта има добра осигуреност с легла за активно лечение, но се наблюдават 

потребности от легла за продължително лечение и палиативни грижи.  

За осигуряване на равен достъп на хората до качествени здравни дейности 

адекватни на техните здравни потребности е необходима подкрепа на лечебните заведения 

в отдалечените и труднодостъпни райони в областта с компактно ромско и застаряващо 

население. 

Съществуват потребности и е необходимо развитие на дейностите по 

деинституционализация в психиатричната помощ за развитие на структури за активна 

медицинска специализирана услуга, дневни центрове и др. 

Образование 

Политиката на Република България е да поддържа конкурентноспособна и 

съизмерима с европейските стандарти образователна система. Целите и приоритетите за 

развитие на образованието в област Стара Загора отразяват спецификата и същевременно 

интерпретират новата национална политическа рамка за постигане на интелигентен и 

устойчив растеж. 

Образователна структура има голямо значение за социалната и професионалната 

структура на населението и за характера на производствената дейност. Образователното 

равнище на населението твърде много зависи от стандарта на живот и от степента на 

развитие на производителните сили. Образователната структура влияе върху качеството на 

трудовите ресурси, а върху нея влияят социално-икономическото развитие и полово-

възрастовата структура.  
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Дейностите на Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора 

способстват за осъществяване на държавната политика в сферата на образоването на 

територията на област Стара Загора, спомагат за изграждане на приобщаващо образование 

в детските градини и училищата за всички деца и ученици, включително и за тези от 

етническите малцинства, за изоставащи ученици и за деца със специални образователни 

потребности. 

Световната банка посочва демографската криза като един от най-големите 

проблеми за страната ни. Демографският проблем не подминава и област Стара Загора. 

Наблюдават се сериозни различия както в гъстотата на населението в различните общини, 

така и в образователната структура, което налага общините да търсят индивидуални 

решения при определяне на образователната политика.  

Общият брой ученици в област Стара Загора за учебната 2015/2016 г. е 37979, 

разпределени по форми на обучение както следва: 

За учебната 2015/2016 година поради намаляващия брой на учениците в 59 училища 

(предимно в малките населени места) са сформирани  55 слети и 227 маломерни 

паралелки.  

През учебната 2014/2015 г. не са продължили образованието си след завършено 

основно образование 250 ученици. 

В областта на училищното образование е осигурен равен достъп до образование и е 

запазена тенденцията за намаляване на броя на отпадналите ученици.  

Училищата, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” и общинските 

администрации, постигат добри резултати при обхващане и задържане на учениците в 

училище.  

 Броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности 

е 799, които се обучават в 92 училища и 38 детски градини. Увеличаването на броя на 

интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности е доказателство 

за постигнатата промяна в нагласите на обществото в подкрепа на включващото им 

обучение.  
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Във всяко училище от областта има определена комисия за работа с ученици с 

девиантно поведение, която работи в сътрудничество с Детска педагогическа стая и ОД 

„Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”.  

Професионално образование в област Стара Загора се осъществява в 20 държавни и 

общински училища – в 18 професионални гимназии, едно СОУ и една гимназия с  

професионални паралелки. В различните форми на обучение се обучават общо 7249 

ученици по професии и специалности от 24 професионални направления.  

През последната учебна година училищата участваха в различни национални и 

международни програми и проекти, в много изяви от Националния календар за 

извънучилищни дейности и Националния спортен календар, което прави училището по-

привлекателно за учениците. 

В област Стара Загора през учебната 2014/2015 г. функционират 126 училища, 94 

детски градини, 3 обслужващи звена (Общински детски комплекс - Казанлък, МУЦТПО - 

Чирпан и Ресурсен център - Стара Загора). 

В детските градини и в подготвителните групи в училищата се обучават общо 11050 

деца.  

В областта на предучилищното възпитание и подготовка е увеличен обхвата на 

децата подлежащи на задължително образование. 

Отпаднали от системата на образование за учебната 2014/2015 г. – 138 ученици, от 

които: 

- за допуснати голям брой неизвинени отсъствия – 50 ученици; 

- по социални и семейни причини – 88 ученици. 

По данни, предоставени от директорите на училищата, 424 ученици са заминали в 

чужбина. 

При извършени проверки по училища е установено, че средния процент на 

отсъстващите ученици в деня на проверката е 15,3 %. 

Основни проблеми в сферата на образованието в област Стара Загора: 
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- обхващане и задържане в училище на всички подлежащи на задължително училищно 

обучение;  

- отпадане на ученици от ромски произход или на такива, чиито родители са в чужбина; 

- недобро владеене на български език от децата постъпващи в първи клас, за които 

българският език не е майчин, което води до недостатъчно усвояване на учебното 

съдържание; 

- намаляване броя на учениците в училище по демографски причини, поради което  води 

до обучение в слети паралелки;  

- трудности при адаптиране на децата от етническите малцинства в детската градина и 

училището и липса на училищна готовност при постъпване в първи клас;  

- ниска квалификация и грамотност на родителите от ромската общност; 

- нездрава семейна среда; 

- голям брой отсъствия на учениците от учебни занятия, които са резултат основно от 

занижения родителски контрол; 

- несъответствия между получаваното образование, квалификация и специализация и 

потребностите на пазара на труда; 

- нарастване на броя на учениците с поведенчески проблеми и увеличаване на случаите на 

агресия в училище.  

- липса на ефективни механизми за привличане и задържане на младите педагогически 

кадри; 

-  недостатъчен брой психолози/педагогически съветници, назначени в училищата 

 

Изводи: 

 Като цяло обектите на образователната инфраструктура са с равномерна 

териториална организация и е осигурен равен достъп до предучилищно възпитание и 

подготовка в градовете и в селата в областта; 

 Броят на трайно непосещаващите училище за област Сливен през последните 

няколко години не се променя в забележима степен. Продължава да съществува проблемът 
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с „невидимите” отсъствия от гледна точка запазване на училища и работни места на 

педагогически персонал; 

 Кадровата обезпеченост в област Стара Загора е добра. Увеличава се броят на 

педагогическите специалисти с магистърска образователно-квалификационна степен. В 

областта работят предимно правоспособни учители и възпитатели. Проблеми има в 

училищата със слети паралелки и в защитените училища, където малкият брой на 

учениците води до малък брой на педагогическите специалисти и до необходимостта един 

учител да води обучението по повече от един учебен предмет. 

 През последните години все по-ясно се очертава необходимостта от по-пълно 

съответствие на професионалната подготовка с потребностите на работодателите от 

региона и регионалните характеристики на пазара на труда. Подобряването на механизма 

на сътрудничество и споделянето на отговорностите, свързани с професионалното 

образование, между държавата и бизнеса ще осигурят условия за повишаване качеството 

на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на регионалната 

икономика. Това ще доведе и до повишаване относителния дял на трудовата и социалната 

реализация на завършващите професионално образование по изучавана професия; 

 Развитието на съвременните информационни технологии изискват  

осъвременяване на материалната база и квалификация на педагозите. 

 

Жилищни условия 

Трябва да се вземе предвид, че жилищата са  разположени неравномерно по 

територията на областта; повечето описани жилища в селата са необитаеми и свободни, 

намират се в непривлекателни райони (с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали) 

и са неблагоустроени, изоставени и полусъборени.  

Освен състоянието на съществуващите жилища, проблем е и липсата на различни 

механизми, които да стимулират инвестиции в тази насока.  

Броят на общинските жилища непрекъснато намалява през годините. Общините не 

са в състояние да ги ремонтират и поддържат, поради което много от тях са продадени на 

настанените в тях наематели. Общински жилища в момента не се изграждат. 
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По-голямата част от наличните общинските жилища в по-големите градове са на 

последни и партерни етажи в едропанелни блокове. Поради неосигурени средства от много 

години не е извършвано саниране по тези сгради. Като цяло общинските жилища се 

нуждаят от текущи ремонти, а немалка част и от основен,  което според общините 

обосновава тяхната неефективност понастоящем. Проблем създава и фактът, че основната 

част от общинските жилища са разположени в сгради със смесена собственост - частна и 

общинска, с преобладаващ съществен дял на частната собственост.  

Един сериозен проблем, пред който сме изправени, е нарастването на 

пространствената обособеност на ромската общност. Концентрацията на роми в обособени 

квартали се увеличава през последните петнайсетина години както в градските, така и в 

селските региони. Тази концентрация в обособени квартали обикновено води до социална 

изолация на жителите им, до влошаване на жилищните условия, до проблеми с 

изграждането и поддръжката на инфраструктурата и хигиената, до транспортни проблеми 

и трудности при осигуряването на услуги. Една от най-тежките последици от тази 

обособеност е влошаването на възможностите за подготовка на младите поколения за 

работа във формалната икономика и засилващите се трудности при търсенето и 

намирането на работа.  

2.1. Идентифицирани рискови групи и потребности  

 

Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението 

При анализа на социо-демографската и икономическа картина на област Стара 

Загора се открояват основни фактори, които пораждат риск за различни групи от 

населението. Тези фактори са свързани с: 

 Безработица и ограничен достъп до заетост; 

 Ниски доходи и зависимост от подкрепата на близки – възрастни с увреждания с 

нужда от подкрепа във всекидневния живот,  хора в пенсионна възраст; 

 Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни 

семейства, здравословни и образователни проблеми;  

 Увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на член от 

семейството; 
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 Ниско образование (включително и неграмотност), липса на професионална 

квалификация, които водят до неравностойна позиция на пазара на труда и социална 

изолация; 

 Социално изключване и принадлежност към уязвими етнически малцинства и 

семейства, в които децата рискуват да повторят социалния модел на родителите си – 

характерно за населени места и квартали с компактни групи етнически малцинства; 

 Изолираност на населеното място с нарушени транспортни връзки и комуникация 

с общинския и областния център;  

 Възраст – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в изолираните 

малки населени места, с крайно ограничен достъп до здравна грижа и услуги.  

 

Характеристика на рисковите групи в област Стара Загора 

 На основата на тези рискови фактори и техните специфики се обособяват няколко 

рискови групи. Повечето от тях имат социално-икономически корени. Анализът не цели да 

направи пълна класификация на рисковите групи, а да очертае някои приоритетни 

потребности от социална защита, както и необходимостта от развитието на конкретни 

социални услуги.  В резултат от анализа на рисковите фактори се идентифицират ключови 

рискови групи, които да бъдат обхванати в Областната и Общинските стратегии. 

Рисковите групи са анализирани в контекста на планирането на социалните услуги, които 

се отнасят до: индивиди, групи, общности.  

Деца, отглеждани извън биологичното семейство 

 Деца, изоставени на ниво родилен дом 

 Деца, настанени в специализирани институции 

 Деца, настанени в резидентни услуги в общността 

 Деца, настанени при близки или роднини 

 Деца, настанени в приемни семейства 

 

Приоритетни направления за подкрепа:  

 Превенция на отделянето на детето от семейството;  
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 Подкрепа на семейства в риск (многодетни социално слаби семейства, социално 

слаби семейства, непълнолетни майки, самотни родители) след раждането на 

детето с цел превенция на изоставянето; 

 Развиване на услугите в общността към социализация на деца, отглеждани в 

специализирани институции; 

 Поддържане и развитие на връзката с биологичното семейство на детето; 

 Интегриране на детето в семейната среда – биологично семейство; семейство на 

роднини или близки и приемни родители;  

 Изграждане на родителски капацитет и умения за отговорно родителство;  

 Подкрепа на семействата при решаване на социалните им проблем;  

 Подпомагане на семействата за подобряване на взаимоотношенията с децата и 

развитие на родителски умения; 

 Подобряване на качеството на образование на децата; 

 Осигуряване на лично пространство и лични вещи;  

 Организиране на живота в дома спрямо нуждите на детето, а не спрямо нуждите 

на институцията; 

 Предоставяне на свободно време и избори за начина му на запълване;  

 Изграждане на умения и навици за самостоятелен живот. 

 

 

Деца, отглеждани в семейството 

 Деца с увреждания 

Приоритетни направления за подкрепа: 

 Превенция на отделянето на детето от семейството, чрез ранна интервенция; 

консултиране, подкрепа за обучения и осигуряване на добра грижа; 

 Осигуряване на повече форми на почасова и дневна грижа; 

 Разширяване на спектъра на услуги за рехабилитация в общността; 

 Включване на децата в системата на образование; 

 Интеграция на децата с увреждания с връстниците им; 

 Осигуряване на достъпна среда; 
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 Подкрепа на родителите на деца с увреждания за осигуряване на трудова заетост 

и на дневни грижи за децата.  

 

 Деца, отглеждани в семейства в риск – деца на непълнолетни родители; деца в 

многодетни семейства и деца на самотни родители 

Приоритетни направления за подкрепа: 

 Превенция на отделянето на детето от семейството, чрез ранна интервенция, 

консултиране и осигуряване на добра грижа; 

 Изграждане на родителски капацитет и умения за отговорно родителство;  

 Подкрепа на семействата при решаване на социалните им проблеми;  

  Подпомагане на семействата за подобряване на взаимоотношенията с децата и 

развитие на родителски умения; 

  Подобряване на качеството на образование на децата; 

 

 Деца, отпаднали от училище 

Приоритетни направления за подкрепа: 

 Включване на учениците в допълнителна подготовка по български език; 

 Ангажиране на свободното време на учениците; 

 Увеличаване на привлекателността на училището чрез извънкласни занимания; 

 Включване в масови училища; 

 Работа със семейството за развиване на мотивация за образование. 

 

 Деца, жертви на насилие:  

Приоритетни направления за подкрепа: 

 Мерки за осигуряване на сигурност на децата, жертва на насилие; 

 Осигуряване на терапия за преодоляване на травмите; 

 Провеждане на информационни кампании с цел осигуряване на широка  

обществена и социална подкрепа по проблема. 

 

 Деца с проблемно поведение 
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Приоритетни направления за подкрепа: 

 осигуряване на подкрепа от родителите и намаляване на агресията в семейната 

среда; 

 ангажиране на свободното време на децата; 

 преодоляване на междупоколенческите конфликти; 

 подкрепа в училище; 

 осигуряване на подкрепата на психолог при нужда.  

 

 Възрастни хора (пълнолетни) с увреждания 

По отношение на лицата с увреждания основните ограничения са свързани с 

недостъпна среда, която е основна пречка за участието им в обществения живот. Наред с 

нуждата от достъпна среда се очертават техните потребности, свързани с достъп до 

заетост, здравни и образователни услуги, осигуряване на адекватна подкрепа, включително 

чрез социални услуги. Липсата на подкрепа за семействата води до настаняване на 

значителен брой хора с увреждания в специализирани институции.  

 Възрастни с увреждания в семейна среда 

Приоритетни направления за подкрепа: 

 Предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация;  

 Изграждане на умения за независим живот; 

 Обучения за активно включване на пазара на труда; 

 Осигуряване на подкрепа за семейството; 

 Достъпна архитектурна среда; 

 Разширяване на възможностите за развлечение и социализация; 

 Подкрепа в социално включване в общността; 

 Осигуряване на алтернативни форми на заетост и на подходящи форми на социално 

предприемачество; 
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 Възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции  

Приоритетни направления за подкрепа: 

 Подобряване качеството на грижа в специализираните институции; 

 Предприемане на мерки за деинституционализацията на грижите за възрастни с 

увреждания; 

 Преструктуриране  на специализираните институции; 

 Разкриване  на алтернативни услуги за съответната целева група под форма на 

ЦНСТ и други подходящи алтернативни форми на социални услуги; 

 Разкриване на съпътстващи услуги, насочени към рехабилитация и придобиване на 

умения за водене на самостоятелен начин на живот. 

 

Стари хора 

 Стари хора, настанени в специализирани институции 

 Приоритетни направления за подкрепа: 

 Подобряване качеството на грижа в специализираните институции; 

 Предприемане на мерки за деинституционализацията на грижите за стари хора, 

съобразно План за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа с 

увреждания; 

 Преструктуриране  на специализираните институции; 

 Разкриване  на алтернативни услуги за съответната целева група под форма на 

ЦНСТ и други подходящи алтернативни форми на социални услуги; 

 Разкриване на подходящи услуги за палиативно болните стари хора. 

 

Самотни стари хора, живеещи в семейна среда: 

Приоритетни направления за подкрепа: 

 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; 
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 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.  

 

Уязвими хора и общности в неравностойно положение:  

 

 Непълнолетни и млади родители 

Приоритетни направления за подкрепа: 

 Изграждане на умения за отговорно родителство; 

 Подкрепа при приемане и отглеждане на детето; 

 Достъп до медицинска помощ и здравни услуги; 

 Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа; 

 Подкрепа за продължаване на образование и професионално развитие. 

 

 Безработни  

Една от основните идентифицирани групи в риск са хората с основно и по-ниско 

образование. Гражданите и представителите на администрацията идентифицират фактора 

образование като предпоставка за трайно състояние на бедност и социална изолация.  

Ниското образователно и квалификационно равнище на работната сила я 

превръщат в особено уязвима при икономически промени категория. Това обуславя 

запазването на тенденцията - безработните с основно и по-ниско образование, да заемат 

най-голям относителен дял от регистрираните в Бюрото по труда, което води до трудности  

при трудовата им реализация,  липса на доходи,  крайна бедност  и социална изолация.  

Нужна е системна работа и помощ за намиране на работа  и превръщането на 

образованието и квалификацията в първостепенна ценност за излизане от този порочен 

кръг. 

 

 Етнически общности в неравностойно положение 

Приоритетни направления за подкрепа: 
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 Наваксване на липсата на професионална квалификация и образование; 

  Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите, 

отпаднали от училище или с основно и по-ниско образование; 

 Подкрепа на родителя в случаите на трайна безработица чрез допълнителна 

професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на 

други възможности за заетост; 

 Изграждане на родителски капацитет и увереност; 

 Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и 

овладяване на български език; 

 Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната 

система; 

 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и 

конкурентноспособният на пазара на труда; 

 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно 

положение и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на 

децата, настанени в институции, както и превенция на изоставянето; 

 Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за 

използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на 

бедността и социалната изолация.  

 

 Семейства в бедност 

Приоритетни направления за подкрепа: 

 Подкрепа на родителите в случаите на трайна безработица чрез допълнителна 

професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на 

други възможности за заетост; 

 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно 

положение и за подпомагане на родителите и семейството при  намиране на работа 

и осигуряване на доходи; 

 Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за 

използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на 

бедността и социалната изолация.  
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2.2. Изводи за състоянието на мрежата от услуги в област Стара Загора 

 

Заключения за изпълнението на предходната стратегия. 

Изпълнението на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 

/2011-2016  година/ беше съпътствано с изключителна динамичност по отношение 

промените в националните приоритети и законодателство в областта на социалното сфера, 

при една сравнително недобра икономическа среда.  

Независимо от срещаните трудности през периода, по – голяма част от 

приоритетите и целите на Стратегията бяха постигнати. Значителни и видими резултати на 

областно ниво са налице по отношение деинституционализацията на грижите  за деца, 

развитие на приемната грижа,  търсенето на алтернативи за превенция на изоставянето на 

деца.  

В резултат на изпълнението на Стратегията настъпиха промени в съотношението на 

услугите предоставяни  в общността в сравнение с грижите в специализирани институции, 

в полза на услугите в общността. Разкриха се нови услуги резидентен тип, както и 4 нови 

услуги в общността. 

В пет от общините на областта се предлагат услуги както за деца така и за 

възрастни. Все още обаче в малките общини услугите за деца и хора с увреждания са 

недостъпни за население. 

Съответствие на мрежата от услуги спрямо актуалните потребности на рисковите 

групи 

Въз основа на  анализ на рисковите групи и техните потребности и наличната мрежа 

от социални услуги в област Стара Загора следва да се отбележи че съществуващите и 

развити социални услуги покриват в много висока степен актуалните потребности на 

уязвимите лица и семейства. Това в голяма степен важи за общините Стара Загора, 

Казанлък, Раднево, Чирпан и Гълъбово. В по – малките общини / Братя Даскалови, 

Гурково, Мъглиж, Николаево, Опан и Павел баня / все още има дефицит от услуги за деца 

в риск и лица с увреждания.  В тези общини дефицитът от услуги се дължи на неизпълнени 

до момента цели от предишното стратегическо планиране. 
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 В област Стара Загора не са идентифицирани актуални потребности или нови 

рискови групи, които да са в резултат  от промените в социалната среда.  

Планираната интервенция на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 

очертава общата картина на развитието на мрежа от социални услуги на две нива – 

областно и общинско за периода от 2016 до 2020 година. В плана за изпълнение на 

Стратегията са конкретизирани приоритетите на областно и общинско ниво, както и 

видовете услуги, които следва да се развиват в област Стара Загора.  

 

Общи изводи за наличните социални услуги 

 

 На областно ниво – предоставят се широк спектър от услуги покриващи, 

потребностите на идентифицираните рискови групи; 

 Териториалното разпределение на функциониращите СУ е неравномерно – 

налице са общини, в които липсват изцяло услуги за деца и възрастни с 

увреждания; 

 Значителен превес на услугите, които се финансират от държавния бюджет, 

спрямо тези финансирани от бюджета на общините; 

 Всички общински администрации са работили активно по различни схеми, 

предоставящи грижи в семейна среда за деца и лица в неравностойно 

положение, изцяло финансирани от ЕСФ, национални фондове и програми; 

 Наблюдава се леко увеличение /с 5,9 % / на броя и капацитета на услугите в 

общността, спрямо 2010 година; 

 На областно ниво – услугите в общността за възрастни имат леко увеличение на 

броя и капацитета си. При децата е налице увеличаване на броя на услугите в 

общността с 3; 

 На областно ниво – резидентните услуги за възрастни имат леко увеличение на 

броя и капацитета си, докато при децата е налице значително увеличаване на 

броя им – близо 3 пъти повече от края на 2010 година; 
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 В края на 2015, спрямо края на 2010 година, съотношението между предоставяните 

типове социални услуги е значително променено, като  е налице  значителен превес  

на броя на услугите от резидентен тип / близо 2 пъти/ от броя на специализираните 

институции ; 

 Броят на СИ в областта е по малък – от 15 на 13 СИ.   

 Броят, капацитетът и заетостта на специализираните институции за възрастни и 

стари хора показва устойчивост през  периода.  

  През 2015 година е налице намаление, спрямо 2010 година на капацитета на 

ДДЛРГ – от 434 на 180 места,  

 Намален е капацитета на ДМСГД гр. Стара Загора от 230 на 200 места, както и 

на ДМСГД „Мария Луиза” с Бузовград, общ. Казанлък от 105 на 80 места, от 

които 70 места за ДМСГД и 10 места за ДЦДУ към ДМСГД;  

 Наличните социални услуги в област Стара Загора осигуряват във висока степен 

потребностите на ползвателите; 

 На областно ниво се отчита липса на функциониращи услуги за лица със 

сензорни проблеми; 

 На областно ниво се отчита липса на функциониращи услуги за лица изпаднали 

в безпомощно състояние и живеещи на улицата.   

 Слаба активност на неправителствения сектор за реализиране на дейности и 

мерки за подкрепа на рисковите групи, живеещи в малките и отдалечени 

населени места; 

 Слабо развитие на междусекторни „смесени” иновативни услуги.  

 

Общи изводи за услугите за деца: 

 

 Неравномерно териториално разпределение на услугите за деца в риск и техните 

семейства; 

 Значителен превес на услугите в общността – резидентен тип над специализираните 
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институции; 

 Отчита се увеличение на броя на утвърдените приемни семейства на областно ниво; 

 През 2015 година е налице намаление, спрямо 2010 година на капацитета на ДДЛРГ 

– от 434 на 180 места,  

 Намален е капацитета на ДМСГД гр. Стара Загора от 230 на 200 места, както и на 

ДМСГД „Мария Луиза” с Бузовград, общ. Казанлък от 105 на 80 места, от които 70 

места за ДМСГД и 10 места за ДЦДУ към ДМСГД;  

 Липса на услуги в общността за деца в риск и техните семейства в шестте най – 

малки  общини в областта, като в пет от тях е налице висок процент е с  

малцинствено население, с нисък социален и образователен статус; 

 Липса на мобилни услуги за тази рискова група, което затруднява достъпността на 

потребители от малките и отдалечени от общинските центрове населени места; 

 Персоналът на услугите за деца в риск и техните семейства се нуждае от системна 

подкрепа по отношение на методическа подкрепа, обучение и супервизия; 

 Персоналът на съществуващите социални услуги за деца/младежи от резидентен и 

институционален тип се нуждае от обучения и супервизии, системна подкрепа за 

развитие капацитета на услугите и процеса на директна работа с потребителите;  

 Неустойчиво развитие на  междусекторни „смесени” иновативни услуги. 

 

 Изводи за услугите за възрастни  и стари хора: 

 Общият брой на хората с увреждания, живущи на територията на областта бележи 

леко увеличение сравнено с предходните години. През 2015 година се отчита 

намаляване на случите на новорегистрирани лица с увреждания; 

 Налице е  запазване нивото на инвалидизация на населението в областта; 

 Запазва се тенденцията за наличие на голям брой чакащи лица с увреждания за 

настаняване в СИ. 

 Наличие на функциониращи услуги в общността  резидентен тип за лица с умствена 

изостаналост; 

 Липса на последващи услуги за тази целева група, позволяващи реинтеграция в 

обществото и водене на самостоятелен начин на живот; 
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 Запазва се тенденцията за малък брой лица с увреждания, насочени към социални 

услуги - резидентен тип;  

 Наблюдава се увеличение на броя на ползващите услугите на Дневен център за хора 

с увреждания; 

 Запазва се броя насочени лица към социалните услуги  ЦСРИ; 

 Липсват функциониращи, подходящи социални услуги за лица със сензорни 

увреждания; 

 Липсват услуги в общността – резидентен тип за хора с психични разстройства в 

областта; 

 Липсват услуги в общността – резидентен тип за хора с физически увреждания в 

областта; 

 Неефективно използване ресурсите на услугата Дневен център за стари хора – в 

повечето случаи се ползва почасово, от лица, които са автономни по отношение 

самообслужването си. На практика услугата предоставя дейности, които се 

дублират с тези на домашен социален патронаж и клуб на пенсионера; 

 Запазва се тенденцията за наличие на листа на чакащи стари хора за настаняване в 

СИ; 

 Най-развитата и достъпна 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 гарантиране устойчивост на дейностите, които  

се развиха по схема „Помощ в дома”; 

 Като цяло, материалната база и грижите които се полагат, задоволяват ежедневните  

потребностите на потребителите на оценените институции, с изключение на 

материалните бази на ДСХ гр. Раднево, ДВХД гр. Казанлък и ДВХПР с. Лясково, 

общ. Стара Загора, които се нуждаят от сериозни ремонти, за да може да се осигури 

по-високо качество на живот на потребителите; 

 Персоналът на услугите за възрастни с увреждания е недостатъчен и се нуждае от 

системна подкрепа по отношение на методическа подкрепа, обучение и супервизия; 

 Персоналът на съществуващите социални услуги от институционален тип и в 

общността се нуждае от обучения и супервизии, системна подкрепа за развитие 

капацитета на услугите и процеса на директна работа с клиенти. 
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Препоръки 

Общи препоръки към Областната стратегия за развитие на социалните услуги: 

 Приоритетно направление в развитието на социалните услуги трябва да стане 

устойчив процес на деинституционализация, както по отношение услуги за деца, така и за 

възрастни с увреждания, като се търсят възможности за развитие на максимално широк 

спектър от услуги, вкл. и такива насочени към семействата в риск с цел превенция на 

изоставянето от една страна и реинтеграция от друга;  

 Необходимо е да се развият разнообразни услуги за деца в общността, вкл. и 

подкрепящи съществуващите услуги от резидентен тип, които да подпомогнат процеса на 

деинституционализация и развитието на деца в ситуация на изоставяне и отглеждани в 

ДМСГД;   

 Приоритетна необходимост е развитието на мерки за превенция и услуги за 

подкрепа на семействата в риск, за да се намали рискът от трайна институционализация на 

деца, настанени в институция поради бедност, безработица, лоши битови условия на 

семействата или липса на достъпни услуги;  

 Необходимо е да се реализира устойчив процес на планиране и разкриване на 

нови социални услуги в общността и от резидентен тип, както за деца, така и за възрастни 

от различни рискови групи в по-малките общини от областта;  

 Във всички общини от областта е необходимо е да се развиват услуги, свързани с 

целевата група на застрашените от отпадане от образователната система, както и на децата 

с проблемно поведение;  

 Необходимо е да се планират мерки за преодоляване  липсата на персонал и/или 

неговата недостатъчна квалификация, без което е трудно осъществимо развитието на 

необходимите социални услуги в малките населени места, както и разкриването на нови в 

общините като цяло;   

 Необходимо е изграждането на работещи механизми на междусекторно 

партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на 

семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация; 

 Необходимо е реализиране на процес на подпомагане развитието на капацитета 

на неправителствения сектор за участие в разработването и прилагането на местни 
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политики, чрез подобрено партньорство с местните (общински) власти  в процеса на 

планиране на социални услуги, както и включване в  доставянето им. В тази връзка е 

необходимо практическо прилагане и на съществуващите възможности по линия на 

публично- частните партньорства;  

 Разнообразяване на мрежата от социални услуги и развиване на нови, 

интегрирани и алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на 

потребностите на рисковите групи в областта и да предоставят подкрепа за семейства и 

отделни общности като цяло;.   

 Проучване на потребностите и планиране на социални услуги насочени към хора 

в пенсионна възраст, които по различни причини нямат пенсия; 

 Проучване на случаи на жертви на насилие и планиране и разкриване на 

адекватни услуги за превенция, закрила и последваща подкрепа;  

 Повишаване информираността на обществеността по отношение предоставяните 

социални услуги на територията на областта; 

 Необходима е по-добра координация на дейностите, свързани с развитие и 

предоставяне на социални услуги.  

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги  

3. Визия, приоритети, цели 

3.1  Визия  

Областната стратегия за развитие на социалните  услуги /2016-2020/ – Стара Загора  

предвижда изграждане на мрежа от  качествени и достъпни социални услуги в oбласт 

Стара Загора, които ще допринесат за подобряването на качеството на живот, 

максималната самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за общностите в риск.   

Основната цел е осигуряване на по-добро качество на живот и грижа за специфични 

общности, групи и индивиди в риск в област Стара Загора, чрез достъпна социална защита, 

качествени социални услуги, равен достъп и възможности, пълноценно и активно участие 

във всички области на обществения живот.  

Областната стратегия за развитие на социалните услуги обхваща мерки и услуги, които 

са необходими за осъществяване на ефективна политика за подкрепа на индивидите и 
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групите в риск в областта, в съответствие с техните реални потребности и съвременни 

стандарти. За тази 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. 

 

3.2 Ценности и принципи 

Социалната работа насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на 

човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане 

на благоденствието. Тя има за цел осигуряването на възможност на всички хора да развият 

пълния си потенциал, да обогатят живота си. Насочена е към разрешаване на проблеми и 

постигане на промяна, удовлетворяване на човешките нужди и развитие на човешкия 

потенциал, намаляване на бедността и освобождаване на уязвимите и потиснатите хора с 

цел насърчаване на социалното включване. 

Нейните ценности се основават на уважение към равенството, значимостта и 

достойнството на всички хора.  

При планирането и предоставянето на социални услуги Областната стратегия 

следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за 

защита на правата на човека и основните свободи, и за правата на детето и утвърждава 

следните ценности, споделени от всички заинтересовани страни в област Стара Загора: 

 Толерантност към всички социални групи; 

 Зачитане на човешките права и съответствие на социалните услуги с 

международно признатите права на човека и права на детето; 

 Водещи интереси на детето и на потребителите при планиране и предоставяне на 

социални услуги; 

 Повишаване качеството на живот на децата, семействата, уязвимите общности и 

индивиди; 

 Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до 

социални услуги. 
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Всички страни, ангажирани с разработването на Областната стратегия, се 

обединиха около следните принципи и подходи, които ще бъдат следвани при 

изпълнението на планираните дейности и мерки: 

 Социални услуги, съответстващи на нуждите и потребностите на групите в риск; 

осигуряване на достатъчен набор от социални услуги; 

 Осигуряване на равен достъп до услуги за всички рискови групи и уязвими 

общности, живеещи на територията на областта; 

 Повишаване качеството на социалните услуги; 

 Насърчаване на услугите в общността; 

 Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата; 

 Иновативност и гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните 

услуги и мерки; 

 Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички 

заинтересовани страни; 

 Осигуряване на подкрепа на персонала за развитие на професионалната 

квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти; 

 Независим живот в семейна среда или в среда близка до нея; 

 Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България. 

 

3.3 Направления на областната стратегия 

3.3.1 Направления  

Обсегът на действие на Стратегията е насочен в 5 направления, като изпълнението 

на заложените в тези направления цели и дейности, ще допринесе за постигане на 

определената във визията желана промяна в социалната среда и бъдещо развитие на 

социалните услуги.  

Направленията са определени на база идентифицираните социални проблеми в 

областта и потребностите на рисковите групи.   

Направленията са свързани със съдържанието на социалните услуги и са насочени 

към: 

 Уязвими деца и техните семейства; 
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 Лица с увреждания;  

 Стари хора; 

 Уязвими хора и общности в неравностойно положение; 

 Развитие на човешките ресурси в социалната сфера. 

 

Направление 1: Уязвими деца и техните семейства 

Приоритетите в това направление са с цел осигуряване на условия за ефективно 

упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за 

свободното и пълноценното им личностно развитие. В стратегията са включени: социални 

услуги за превенция на изоставянето и подкрепа развитието на уязвими деца и техните 

семейства; услуги,  развиващи алтернативната семейна грижа; разширяване спектъра от 

дейности и социални услуги за развитие на децата с увреждания; трансформиране и 

закриване на съществуващите специализирани институции за деца в област Стара Загора и 

подпомагане социалната интеграция на младежите, напускащи институциите; дейности за 

превенция и защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и 

трафик; осигуряване на равен достъп до предучилищна подготовка и училищно 

образование. 

Направление 2: Лица с увреждания  

Приоритетите в това направление са свързани със социалното включване и 

интегриране на хората в неравностойно положение чрез осигуряване на условия за достоен 

и пълноценен живот. 

Направление 3:  Стари хора 

Приоритет в планирането на грижите за стари хора са услугите в общността, които 

им предоставят подкрепа на място и в домашна среда. Този подход осигурява 

възможности за старите хора да живеят в своя дом, в позната за тях среда, без да се 

откъсват от близки и роднини. Цели се да се избегне или поне да се отложи във времето; 

необходимостта от резидентна грижа. 

Направление 4:  Уязвими хора и общности в неравностойно положение  
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Ниското образование (включително и неграмотност) и липсата на професионална 

квалификация поставят тази група в неравностойно положение на пазара на труда и 

засилват още повече социалната им изолация. Остър е проблемът и с влошения здравен 

статус и липсата на достъп до здравеопазване. Целите са да се  приложат мерки за 

интеграция и реинтеграция на тази група в образованието, както и инициативи, насочени 

към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи. Предвидени са мерки и за 

информиране, консултиране и посредничество за достъп до здравни грижи. Освен това - 

мерки за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към уязвими хора, 

реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение като се цели да се 

приобщят застрашените групи към обществото като цяло. 

Направление 5: Развитие на човешките ресурси в социалната сфера. 

Повишаване на квалификацията и уменията на персонала, директно ангажиран в 

предоставянето на социални услуги, чрез специализирани обучения методическа подкрепа 

и супервизия, като целта е  да се осигури непрекъснато повишаване на капацитета за 

предоставяне на социални услуги на специалистите и помощния персонал, директно 

ангажиран в предоставянето на услуги. 

 3.3.2 Приоритетни целеви групи 

Планираните дейности в Стратегията за развитие на социалните услуги в област 

Стара Загора   обхващат всички рискови групи, изведени при анализа на ситуацията. 

Определянето на приоритетни целеви групи в никакъв случай не изключва останалите 

рискови групи, но задава основния фокус на интервенцията през периода на стратегията.  

Целевите групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално 

включване в област Стара Загора са: 

 Деца, отглеждани извън биологичното семейство 

Децата, отделени от своите семейства, са една от най-уязвимите групи в 

обществото. Стратегията предвижда комплекс от услуги за извеждане на децата от 

институциите чрез подкрепа за тяхната реинтеграция в биологичните и разширени 

семейства, осиновяване, отглеждане в семейна среда на приемни родители или (в краен 

случай) отглеждане в резидентни услуги, които са близки до семейната среда. За 
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преодоляване на ефектите от институционализацията се предвиждат услуги по 

рехабилитация и развитие на социални умения. 

 Деца, отглеждани в семейството 

Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за 

задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. 

Вниманието към семействата има своето отражение и върху демографската ситуация в 

областта. Услугите към семействата целят подкрепа за интегритета на семейството и за 

развиването на уменията и ресурсите за социална интеграция на семейството като цяло и 

на индивидуалното развитие на неговите членове.  

 Други групи деца в риск, включително отпаднали от училище, необхванати от 

образователната система, жертви на насилие или с проблемно поведение 

Отпадането от училище и липсата на образование е един от най-сериозните фактори 

за попадане в ситуация на множество рискове – бедност, противоправно поведение, 

насилие, зависимост и др. Стратегията предвижда комплекси интервенции между 

социалната и образователната сфера, насочени към подобряване на тяхното 

взаимодействие, развиване на приятелска за децата образователна среда, преодоляване на 

социалните затруднения за посещаване на училище.  

 Пълнолетни лица с увреждания 

Хората с увреждания изпитват затруднения в своята социална интеграция поради 

непригодеността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи, 

образователна система. Липсата на подкрепа за семействата им води до настаняването на 

значителен брой хора с увреждания в специализирани институции. Услугите и мерките за 

тези групи ще целят подкрепа за развитие на техните умения и способности и промяна на 

средата по посока на създаване на условия за интеграцията им. 

 Стари хора, включително настанени в специализирани институции и самотно 

живеещи 

Стратегията предвижда подобряване качеството на грижа в институциите за стари 

хора, така че средата и начина на организация да е близък до домашния и да дава 

възможност за достоен живот. От друга страна демографските тенденции в областта 

показват значителен дял на самотни стари хора, голяма част от които живеят в отдалечени 
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населени места. Те изпитват затруднения в своето ежедневно обслужване, достъпа до 

здравеопазване и участието в социални мрежи. Услугите за самотните стари хора ще 

включват подкрепа в тяхното ежедневие за задържането им в обичайната им среда и 

посрещане на основните им нужди.  

 Уязвими хора и общности в неравностойно положение 

Ниското образование (включително и неграмотност) и липсата на професионална 

квалификация поставят тази група в неравностойно положение на пазара на труда и 

засилват още повече социалната им изолация. Остър е проблемът и с влошения здравен 

статус и липсата на достъп до здравеопазване. Затова Стратегията поставя акцент върху 

мерки за интеграция и реинтеграция на тази група в образованието, както и инициативи, 

насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи. Мерки са 

предвидени и за информиране, консултиране и посредничество за достъп до здравни 

грижи. Освен това се предвиждат мерки за превенция на рисково и зависимо поведение, 

насочени към уязвими хора, реинтеграция на лица със зависимости и проблемно 

поведение като се цели да се приобщят застрашените групи към обществото като цяло.  

 Лица, ангажирани в процеса на предоставяне на социални услуги – както 

пряко ангажираните с грижите за потребителите, така и тези които имат отношение към 

управлението и контрола на качество на предоставяните услуги. За подобряване 

качеството и ефективността на предоставяните услуги от голямо значение са знанията, 

уменията, подхода на работа, визия за развитие на дейностите, които се предоставят за 

подкрепа на различните целеви групи. Това може да се постигне чрез различни по вид и 

форма обучения както за специалисти, така и за обслужващ персонал. 

 

3.4 Приоритети, цели 

3.4.1 Приоритети, общи и специфични цели 

Стратегията за развитие на социалните услуги в област Стара Загора предвижда да 

осигури достъпни и качествени социални услуги в област Стара Загора, интеграция на 

общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. Във 

всяко приоритетно направление на Стратегията са набелязани приоритети, общи и 

специфични цели: 
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Направление 1: Уязвими деца и техните семейства  

Приоритет:  Превенция на отделянето на детето от семейството. 

 

Обща цел 1: Създаване на условия за реализиране политики за осигуряване на 

закрила, равен достъп и възможности за развитие и социално включване на уязвими 

деца и техните семейства. 

 

Специфична цел 1.1: Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа,  

предоставяне на добра грижа, социална интеграция и индивидуално развитие на уязвими 

деца и техните семейства; 

Специфична цел 1.2:Създаване на нови социални услуги и увеличаване  

капацитета на съществуващи услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна 

семейна грижа; 

Специфична цел 1.3:Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, 

отглеждани в семейството чрез разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности 

на социалните услуги; 

Специфична цел 1.4: Осигуряване на подкрепа на уязвими семейства за превенция 

на рисково поведение и неглижиране на децата; 

Специфична цел 1.5: Подобряване на грижата, трансформиране и закриване на 

съществуващите специализирани институции за деца в област Стара Загора; 

Специфична цел 1.6: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна 

подготовка и училищно образование за децата от рискови общности и уязвими групи; 

 

Направление 2: Лица с увреждания 

Приоритет: Осигуряване на условия за социално включване на лица с 

увреждания и техните семейства. 

Обща цел 2: Развитие на нови социални услуги за социално включване и 

подобряване качеството на съществуващите услуги за лица с увреждания. 
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Специфична цел 2.1: Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за 

хората с увреждания, настанени в специализирани институции; 

Специфична цел 2.2: Да се осигурят условия за достоен и пълноценен живот на 

хората с увреждания в семейна среда, чрез разкриване на услуги и грижа в общността, 

насочени както към хората с увреждания така и към членовете на семействата им; 

Специфична цел 2.3: Да се създадат условия за социална интеграция, чрез 

разкриване на алтернативни форми на трудова заетост за лица с увреждания; 

Специфична цел 2.4. Подобряване на условията на живот и качеството на грижите 

в  съществуващите специализирани институции за хора с увреждания в област Стара 

Загора; 

Специфична цел 2.5.  Планиране на процеса по деинституционализация на 

грижите за хора с увреждания, съобразно План за изпълнение на Национална стратегия за 

дългосрочна грижа. 

Направление 3: Грижа за старите хора 

Приоритет: Подобряване качеството на живот и грижа за старите хора. 

Обща цел 3: Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички 

населени места в областта, като се спазва принципът за независим живот в семейна 

среда или в среда близка до нея, чрез развитие на широка мрежа от услуги в 

общността и осигуряване на достъп до качествена резидентна грижа.  

Специфична цел 3.1: Развиване на широка мрежа от мобилни услуги, 

предоставяни в домашна среда, с цел осигуряване на спокоен и достоен живот на старите 

хора; 

Специфична цел 3.2: Осигуряване на заместваща грижа и почасови услуги в 

общността за стари хора; 

Специфична цел 3.3: Да се осигури достъп на старите хора до качествена 

постоянна грижа в среда, близка до домашната; 

Специфична цел 3.4. Подобряване на условията на живот и качеството на грижите 

в  съществуващите специализирани институции за стари хора в област Стара Загора; 
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Специфична цел 3.5.  Планиране на процеса по деинституционализация на 

грижите за стари хора, съобразно План за изпълнение на Национална стратегия за 

дългосрочна грижа. 

Направление 4: Уязвими хора и общности в неравностойно положение 

Приоритет: Осигуряване на условия за социално включване на уязвими хора и 

общности в неравностойно положение. 

Обща цел 4: Развитие на нови социални услуги в общността за социално 

включване и подобряване качеството на съществуващите услуги за уязвими хора и 

общности в неравностойно положение. 

  

Специфична цел 4.1: Да се осигурят условия за достоен и пълноценен живот на 

уязвими хора и общности в неравностойно положение, чрез разкриване на услуги и грижа 

в общността, насочени както към тях и членовете на семействата им; 

Специфична цел 4.2: Да се създадат условия за социално включване, чрез 

разкриване на алтернативни форми на трудова заетост. 

Направление 5: Развитие на човешките ресурси в социалната сфера. 

Приоритет: Развитие на капацитета за предоставяне на социални услуги. 

Обща цел 5: Подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги, 

чрез повишаване знанията, уменията и мотивацията на работещите в сферата на 

предоставяне на социални услуги. 

 

Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални 

услуги; 

Специфична цел 5.2. Развиване на публично-частни партньорства в областта на 

социалните услуги; 

Специфична цел 5.3. Развиване на капацитет за наблюдение, оценка и повишаване 

качеството на социалните услуги. 
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3.4.2 Индикатори за постиженията на Стратегията в област Стара Загора 

Индикаторите са характеристика, която може да бъде измерена, за да се оцени 

изпълнението на заложените цели в Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги, както и резултатите и въздействието от тяхното изпълнение. Описаните по 

различните приоритетни направления на стратегията индикатори включват количествени и 

качествени индикатори: 

Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в област Стара 

Загора, постигната в рамките на областната стратегия, са: 

 Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги, чрез 

увеличаване на дела на услугите в общността и от резидентен тип и намаляване на 

услугите предоставяни в специализирани институции, в полза на услугите в общността; 

 Намаляване на броя на изоставените деца с 20% годишно; 

 Осигурена подкрепа за поне 75% 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 200 деца чрез увеличения брой приемни 

семейства до 160-180  през 2020 г.  

 Поне 98% от децата в задължителна училищна възраст обхванати в училище, 

подготвителни класове или групи или в подходяща форма на образование; 

 Намаление с 90% на отпадналите от училище деца; 

 Увеличен с 35 % брой на учениците от изолирани ромски квартали и децата с 

увреждания, завършващи основно и средно образование;  

 Създаден капацитет за обхващане на поне 50% 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; 

 Изведени в семейна среда 100% от децата в СИ в област Стара Загора; 

 Закриване на ДДЛРГ „Мария Терезия” гр. Стара Загора; ДДЛРГ „Българка” гр. Стара 

Загора и  ДДЛРГ „Теофано Попова” гр. Стара Загора; 
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 Подобрено качество на алтернативната резидентна грижа за  деца, предоставена в 

среда, близка до семейната (в ЦНСТ в различните общини на областта);  

 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 30% 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 областта; 

 Трансформиране и преструктуриране на ДВХФУ гр. Стара Загора; ДВХПП с. Лясково, 

общ. Стара Загора, съобразно План за изпълнение на Национална стратегия за 

дългосрочна грижа; 

 ДВХД гр. Казанлък, отпада от текста. 

 (Община Казанлък не планира такава промяна през периода на изпълнение на 

новата социална стратегия 2016-2020 г., поради факта, че не е започнал процеса по 

анализиране на ситуацията и планиране на трансформацията на специализираните 

институции като времеви график. Капацитета на ДВХД е трайно запълнен, кандидат-

потребителите са от цялата страна и се налага да бъдат вписвани в листа на „чакащите“. 

ДВХД предоставя социалната услуга на потребители от цялата страна (около 75 % от 

потребителите са от страната и едва 25 % от потребителите са от община Казанлък). 

 Разкриване на нови  резидентни услуги за хора с увреждания; 

 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 самотно 

живеещи 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 самотно живеещите в изолирани 

населени места извън общинските центрове; 
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 Трансформиране и преструктуриране на ДСХ-Старозагорски минерални бани; ДСХ 

с.Търничени, общ. Павел баня; ДСХ „Маргарита Асебо” гр. Казанлък; ДСХ – гр. 

Казанлък; ДСХ гр. Гълъбово; ДСХ гр. Раднево, съобразно План за изпълнение на 

Национална стратегия за дългосрочна грижа; 

 Разкриване на резидентни услуги в среда близка до домашната за стари хора, които не 

са в състояние да живеят самостоятелно; 

 Повишен капацитет за управление на СУ на поне 150 представители на 

администрацията, дирекции социално подпомагане;  

 Подобрена професионална квалификация и специализирани умения за социална работа 

поне на 200 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 като междуобщинска дейност, посредством сътрудничество и 

взаимодействие между доставчици на услуги от различни 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 6 общини. 

4. Интервенция – социални услуги и мерки 

4.1 Направление 1: Уязвими деца и техните семейства 

 

Приоритет: Повишаване качеството на живот на уязвими деца и техните семейства. 

 

Обща цел: Създаване на условия за реализиране политики за осигуряване на 

закрила, равен достъп и възможности за развитие и социално включване на уязвими 

деца и техните семейства. 

 

Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа,  

предоставяне на добра грижа, социална интеграция и индивидуално развитие на 

уязвими деца и техните семейства. 
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Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на поне 75 % от уязвими деца и семейства в 

област Стара Загора чрез развиване на мрежа от Центрове за обществена подкрепа в 

област Стара Загора.   

Областната стратегия предвижда утвърждаване на дейностите във вече 

съществуващите Центрове за обществена подкрепа /ЦОП/ в общиите Стара Загора, 

Казанлък, Чирпан и Раднево и създаване на нови ЦОП в други общини в областта. 

Преките дейности на ЦОП включват разнообразни услуги за превенция на 

изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, както и за тяхната реинтеграция, 

превенция на отклоняващото се поведение, насилието. Предоставят се и семейно 

консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с 

развитието на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в 

случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и 

младежи; семейно планиране, подготовка за родителстване; работа на ниво родилен дом; 

психологическо консултиране; обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни 

програми на ниво училище, информационни кампании; оценяване, обучение, наемане и 

подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители.  

Подкрепата за уязвими деца и семейства се осъществява не само в сградата на ЦОП, 

но и в дома и общността. Същевременно Центровете за обществена подкрепа имат и 

мобилен компонент, с който се осигурява възможност за посещения в дома на семейства в 

риск, живеещи в изолирани населени места извън общинските центрове. Ползвателите на 

ЦОП ще бъдат насочвани от Дирекция „Социално подпомагане“/Отдел „Закрила на 

детето” и други свързани структури - медицински професионалисти и лечебни заведения, 

детски градини и училища, структури от системата на борба с противообществените 

прояви, общински администрации и др.   

Дейност 1.1.1.1. Продължаване и разширяване на дейността на ЦОП в гр. Стара 

Загора с настоящ капацитет 80. 

ЦОП Стара Загора предоставя услуги за потребители живущи в община Стара 

Загора, предвид териториалния обхват на отдел „Закрила на детето” в ДСП Стара Загора. 

Центърът за обществена подкрепа в гр. Стара Загора ще продължи да предлага 

пакет от усулги, предназначени за деца и семейства, с цел провеждане на 

диенституционализация, предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 

специализирани институции, реинтеграция, подготовка в умения за независим живот и 

социална интеграция на деца от институционална грижа, превенция на насилието и 

отпадане от училище, обучение в подкрепа на приемни родители и осиновители, 

консултиране и подкрепа на деца с поведенчиски проблеми и прояви. На база 

потребностите ЦОП Стара Загора ще увеличи планирано капацитета си на 100 към 2018 

година. 
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Дейност 1.1.1.2. Продължаване и разширяване на дейността на ЦОП в гр. Казанлък 

с настоящ капацитет 60. 

В ЦОП Казанлък ще продължат да се предоставят комплекс от социални услуги 

свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и 

професионално ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за 

социално включване. В ЦОП ще продължат да функционират мобилни екипи за 

предоставяне на услугата в малките населени места. С договор за управление на 

социалната услуга, община Казанлък възложи на консорциум между сдружение "Бъдеще 

за децата" и сдружение "Самаряни" да предоставя социалната услуга. В ЦОП – гр. 

Казанлък се предоставят  дейности по превенция на изоставянето; семейно консултиране и 

планиране; подкрепа на семейството по отглеждане на децата; повишаване на родителски 

капацитет; подкрепа на отговорно родителство; работа с деца с проблеми в поведението; 

работа с деца, в риск от отпадане от училище; подкрепа и консултиране на родителите при 

отглеждането, възпитанието и обучението на децата. Услугите на ЦОП се ползват от деца 

и техните семейства. Услугата работи изключително на терен в рискови общности. 

Обслужва и потребители от община Павел баня. 

Предвижда се през 2017 год. капацитетът на ЦОП Казанлък да бъде увеличен на 80 

места. 

Дейност 1.1.1.3. Продължаване дейността на ЦОП в гр. Раднево с настоящ 

капацитет 40. 

В ЦОП се предоставят услуги, насочени към превенция на изоставянето, подкрепа 

но семейството при отглеждане на детето, работа с деца и родители за връщане в училище, 

услуги за деинституционализация, реинтеграция в семейството и превенция на насилието. 

Дейност 1.1.1.4. Продължаване дейността на ЦОП в гр. Чирпан с настоящ 

капацитет 30. 

В Центъра се предоставят услуги за деца и семейства в риск и деца от социални 

услуги – резидентен тип, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни 

консултации, образователно и професионално ориентиране, работа със семействата и 

мобилни екипи за предоставяне на услугата в малките населени места. 

Дейност 1.1.1.5. Разкриване на Център за обществена подкрепа в община Гълъбово.    

Услугата ще обслужва потребители от общината. Като цяло ЦОП гр. Гълъбово ще 

предоставя услуги за следните целеви групи - Деца изоставяни на ниво родилен дом; деца 

настанени в специализирани институции; деца настанени при близки и роднини; деца с 

увреждания; деца отглеждани в семейства в риск; деца отпаднали от училище; деца жертви 

на насилие; деца с проблемно поведение, като им се предоставят услуги в общността за 

рискови семейства с деца; услуги за деца жертви на насилие и други за идентифицираните 

целеви групи; реинтеграция и превенция на изоставянето.Планирано е разкриване на 

услугата през 2018 г. с  капацитет  30 потребители. 
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Дейност 1.1.1.6. Разкриване на Център за обществена подкрепа в община Мъглижq 

с. Ягода.    

Услугата ще обслужва потребители от общината. Като цяло ЦОП гр. Мъглиж ще 

предоставя услуги за следните целеви групи – деца от специализирани институции; деца 

настанени при близки и роднини; деца отглеждани в семейства в риск; деца отпаднали от 

училище като им се предоставят услуги в общността за рискови семейства с деца и други 

за идентифицираните целеви групи; реинтеграция и превенция на изоставянето.Планирано 

е разкриване на услугата през 2016 г. с  капацитет  40 потребители. 

Дейност 1.1.1.7. Разкриване на Център за обществена подкрепа в община Павел 

баня.    

Услугата ще обслужва потребители от общината. Като цяло ЦОП гр. Павел баня ще 

предоставя услуги за следните целеви групи – деца от 0 до 18 год. и техните семейства в 

риск, семейства с деца със СОП, кандидати за или вече одобрени приемни семейства или 

осиновители, деца с рисково поведение, младежи, напускащи СИ.  Планирано е разкриване 

на услугата през 2017 г. с  капацитет 30 потребители. 

Дейност 1.1.1.8. Разкриване на Център за обществена подкрепа в община Гурково 

Услугата ще обслужва потребители от общината. Като цяло ЦОП гр. Гурково ще 

предоставя услуги за следните целеви групи – деца с увреждания в риск от изоставяне и 

техните семейства, семейства и деца в риск от неглижиране и деца от непълни семейства, 

деца с увреждания в семейна среда, семейства с деца в риск от ромската общност, деца на 

родители, работещи в чужбина, деца в риск от отпадане от училище, деца и младежи в 

риск от и жертва на насилие и др. Планирано е разкриване на услугата след 2016 г. с  

капацитет 25 потребители. 

 

Мярка 1.1.2. Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие в област 

Стара Загора с обхват на поне 40% от уязвимите семейства и деца.  

По тази мярка на територията на областта се осъществяват дейности за насърчаване 

развитието на деца 0-7 години. Фокусът на дейностите е насочен към развиване и 

подобряване на уменията за родителстване на родители с малки деца, стимулиране на 

развитието на децата в тази възраст, включване в предучилищна подготовка и училищно 

образование. Дейностите ще включват партньорство между социален, образователен и 

здравен сектор. 

Дейност 1.1.2.1. Превенция на нежелана и ранна бременност.  

Общностните центрове в гр. Стара Загора, гр. Чирпан и гр. Николаево предлагат 

услуги „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г. и „Семейно 

консултиране”. Услугите предлагани в центровете /индивидуални и групови консултации/ 

пряко влияят върху планиране на раждаемостта и превенция на ранната и нежелана 

бременност. 
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 Развиването на услугата пряко ще допринесе и за превенция на нежелана 

бременност, както и за намаляване риска от изоставяне и институционализация на 

новородени деца. ЦОП и Здравните медиатори, лични лекари и лекари специалисти от 

доболнична подкрепят процеса на превенция на ранна и нежелана бременност.    

Дейност 1.1.2.2. Развиване на умения за родителстване и пренатална3 подкрепа. 

 Дейността предвижда съвместна работа на ЦОП, Общностните центрове в гр. Стара 

Загора, гр. Чирпан е гр. Николаево, здравни медиатори, лични лекари, лекари специалисти 

от доболнична, болнична и спешна помощ и Здравно-консултативния център за майчино и 

детско здраве към УМБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора. Фокусът на 

дейностите е насочен към: подкрепа, информиране и консултиране за необходимостта от 

ранна регистрация на бременността; включване на социален работник при проследяване на 

бременността (на здравословното състояние на бременната и на социалната среда) при 

всички регистрирани случаи; установяване на възможни рискове за детето - от 

здравословен и/или социален характер и стартиране на социална работа при установен 

риск от раждане на дете с увреждане или риск от изоставяне; приоритетно подпомагане на 

бременната жена - съвместна работа на ЦОП; дирекции „Социално подпомагане”, НПО и 

др.; училище за бъдещи родители - работа с бъдещите родители за информиране и 

консултиране по въпроси, свързани с пренаталното развитие; процеса на раждане и след 

родилния период; подкрепа за посрещане на детето- във физически и емоционален план; 

след родилна рехабилитация.  

Дейността предвижда и продължаване работата на създадения Здравно-

консултативен център за майчино и детско здраве. Центърът осъществява здравно-

информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, координиращи и 

насочващи услуги за бременни, родилките и децата до 3 г. в област Стара Загора, с цел 

подобряване на извънболничното обслужване на тези групи.  

Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и 

бебето в родилните отделения в Стара Загора и Казанлък, в т.ч. и частните клиники.  

Тази дейност изисква съвместна работа на областната и общинските болници, 

общински власти, РЗИ, частни специализирани клиники, ЦОП в общините, Общностните 

центрове в Стара Загора, Чирпан и Николаево, насочена към реализиране на възможности 

за настаняване на дете в риск от изоставяне заедно със своята майка веднага след 

раждането / с изключение на случаите на значими здравословни проблеми/; 

застъпничество от страна на ангажираните институции за подкрепа на връзката “майка-

бебе”; търсене на възможност за престой на майката в лечебно заведение при 

хоспитализиране на бебе в риск от изоставяне. 

Дейност 1.1.2.4. Осигуряване на здравни грижи.  

                                                 

3преди раждането – възникващ, извършващ се преди раждането 
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Тази дейност ще бъде осъществявана съвместно от ЦОП в общините, общински 

администрации, здравни медиатори, НПО, детски заведения, лични лекари, Общностни 

центрове и ще включва: проследяване развитието на детето /с висока интензивност през 

първата  година/; информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието на 

детето; информиране и консултиране по въпроси, свързани с нуждите на детето и умения 

за разпознаването им; извършване на редовни имунизации. Съвместна работа със 

здравните медиатори за обхващане на деца от етническите общности в неравностойно 

положение. 

Дейност 1.1.2.5. Услуги в подкрепа на родителската грижа за деца до 7 години. 

 Предоставят се от ЦОП в общините, Общностен център за деца в Стара Загора, 

Чирпан и Николаево, Здравно-консултативен център майчино и детско здраве към УМБАЛ 

„проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора, общински администрации, лечебни 

заведения, образователни институции, дирекции “Социално подпомагане. 

  Чрез мобилни екипи на ЦОП, Общностен център за деца и други ще се насърчава 

записването на децата в ясли и детски градини.  

 

Мярка 1.1.3. Създаване на условия за ефективна превенция на изоставянето на деца и 

настаняването им в специализирани институции чрез услуги за подкрепа на биологичното 

семейство. 

Фокусът на дейностите е насочен към „затваряне на входа” към специализираните 

институции (СИ) и превенция на отделянето на децата от семейството. На ниво родилен 

дом успешното предотвратяване на изоставянето  зависи от ранната навременна намеса и 

продължителността на социалната работа с бъдещата майка или родилката, с нейното 

семейство и близко обкръжение. Предотвратяване изоставянето на деца на по-голяма 

възраст следва да включва комплексни програми за семейна подкрепа- социална, достъп 

до образование, здравни грижи, жилищна политика, заетост и др.  

Дейност 1.1.3.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на новородени деца 

в биологичното семейство. Подкрепа дейността на Център за ранна интервенция, в 

рамките на Общностен център Стара Загора, Общностен център Чирпан и Общностен 

център Николаево.  

Общностните центрове гр. Стара Загора, гр. Чирпан и гр. Николаево предлагат 

услуги за деца и семейства с цел превенция на изоставянето на новородени деца, както и 

подкрепа за родителите за формиране у тях на подходящи умения за отглеждане на детето 

Предлаганата услуга ”Ранна интервенция на уврежданията” е насочена и към 

предотвратяване на изоставянето или институционализирането на деца с увреждане чрез 

подпомагане на родителите.  

Общностните центрове реализират дейности както самостоятелно така и съвместно 

с НПО, ЦОП, здравни медиатори, общински администрации, лечебни заведения и др. 
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Центърът за ранна интервенция, както и други услуги в рамките на Общностните центрове 

ще продължат да функционират чрез проектно финансиране за следващ тригодишен 

период. 

В рамките на дейността следва да се реализират и съвместни инициативи на 

лечебни заведения, ЦОП в общините, Здравно-консултативния център за майчино и детско 

здраве, РЗИ, общински администрации, Дирекции „Социално подпомагане“/ОЗД и др. 

насочени към информиране и консултиране на родилки; предотвратяване на случаите на 

скрито осиновяване, включване на проучване в административните процедури при 

припознаване на дете на ниво родилно отделение; предоставяне на информация за 

последиците от институционалното отглеждане на деца, особено в първите 6 месеца от 

раждането. Провеждане на информационни кампании и обучения. 

В рамките на дейността ще продължи функционирането и на Звено „Майка и бебе” 

в община Стара Загора с настоящ капацитет 8. Услугата е пряко насочена към 

предотвратяване изоставянето на деца, стимулиране връзката дете - родител и изграждане 

родителски капацитет. 

Дейност 1.1.3.2. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими 

семейства. 

Дейността ще бъде осъществявана съвместно от ЦОП и други услуги, ДСП, бюра 

по труда, образователни структури, медицински професионалисти и лечебни заведения, 

общински администрации и др., като включват - информиране и консултиране за 

наличните форми на социално подпомагане и подкрепа, достъп до административни 

услуги; подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за 

социална подкрепа; подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, 

квалификация и преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост; подкрепа 

за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за здравно осигуряване 

и налични здравни грижи; семейно консултиране и подкрепа на семействата за 

преодоляване на семейни кризи и взаимоотношения в семействата, което ще се 

осъществява от ЦОП в общините от областта.  

Дейност 1.1.3.3. Изграждане на работещо сътрудничество и обмен на информация 

между системата на здравеопазването и социалните услуги /ЦОП и новоразкрити / за 

пренатална диагностика, ранна регистрация на бременността и ранно установяване на 

риска от увреждане; предоставяне на психологически консултации и подкрепа на 

родителите преди и непосредствено след раждане на дете с увреждания. 

 

Мярка 1.1.4. Реализиране в област Стара Загора на програми за превенция и защита на 

децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и трафик.  

Дейностите са насочени към създаване на система от мерки за превенция на 

насилието над деца; намаляване на агресивното поведение и отношения сред децата и 
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предприемане на мерки за ограничаване на насилието от страна на деца. Дейностите са 

насочени и към създаване на чувствителност сред населението и ангажираните 

професионалисти за причините и формите на насилие, както и за симптомите за 

извършено насилие.   

Като цяло дейностите се осъществяват от ЦОП, Дирекции „Социално 

подпомагане“/Отдели „ЗД”,  МКБППМН, НПО, органите на МВР и пробационните 

служби, лечебни заведения, образователни институции и др.  

Дейност 1.1.4.1. Образователни програми и кампании във всички детски градини и 

училища, както и в рамките на ЦОП, насочени към превенция на агресивно поведение сред 

деца, развиване на познание за насилието и неговите симптоми и умения за защита от 

насилие: провеждане на лекции и дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги, 

между училищни прояви и инициативи на общинско и областно ниво.  

Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от детските градини, 

училищата, ЦОП, МКБППМН, органите на МВР, като се използват материали, 

разработени от ДАЗД, НПО и други организации.  

Дейност 1.1.4.2. Продължаване функционирането на Кризисен център за деца и 

лица, преживели насилие „Самарянска къща“ в община Стара Загора с капацитет 15 места, 

който ще предоставя краткосрочен подслон за жени и деца жертви на насилие. Кризисният 

център ще предоставя подслон, кризисна интервенция, психологическа подкрепа, 

юридическо и социално консултиране и информиране 

Дейност 1.1.4.3. Обществени кампании за предотвратяване на насилието и други 

форми на злоупотреба и експлоатация.  

Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от МКБППМН, ЦОП, 

общинските администрации, органите на МВР, НПО. Темите ще включват различните 

форми на насилие (физическо, сексуално и психологическо), злоупотреба, експлоатация, 

тежки форми на детски труд, неглижиране. Те ще са насочени към деца, родители, 

професионалисти и широката общественост. Програмите ще използват материали, 

разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ, НПО и други организации. 

Дейност 1.1.4.4. Преодоляване на последиците от преживяното насилие за деца, 

жертви на насилие и/или трафик. 

Услугите за реализация на дейността ще се предоставят ЦОП в общините от 

мултицисциплинарни екипи на местно ниво, като включват предоставяне на консултиране 

и рехабилитация.   

Дейност 1.1.4.5. Превенция на безнадзорността и тежките форми на детски труд и 

подкрепа за реинтеграция на децата на улицата. В рамките на дейността ще се реализира: 
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Работа с уязвими семейства и деца от ЦОП за подобряване на взаимоотношенията в 

семействата, развиване на социалните им ресурси, съдействие за решаване на битови и 

жилищни проблеми. 

Дейности 1.1.4.6. Подобряване на възможностите за реакция в случаите на насилие 

над деца.  

Дейността ще се реализира от ОЗД, общини, ЦОП, органи на МВР на местно ниво, 

МКБППМН, сформирани екипи на ниво община за реализация на Координационния 

механизъм и ще се изразява в: Утвърждаване на местно ниво на практиките и механизмите 

за действие регламентирани в Координационния механизъм; Изпълнение на полицейска 

закрила и предоставяне на специализирана подкрепа, както и настаняване в Кризисните 

центрове. В ЦОП Стара Загора функционира специализирано помещение за изслушване на 

деца, жертви и свидетели на престъпления „Синя стая“. 

 

Мярка 1.1.5. Включване на поне 90% от децата в предучилищна възраст в детска градина 

и на всички деца в задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование.  

В посочените по-горе мерки и дейности са описани услуги за подкрепа на уязвими 

семейства, като се очаква планираните интервенции да имат ефект и върху включването на 

децата в предучилищна и задължителна училищна възраст в съответна форма на 

подготовка и образование. В настоящата мярка са включени допълнителни и пряко 

насочени към реализация на мярката дейности.  

Планираните инициативи и дейности се изпълняват съвместно от училища, РИО, 

общински администрации, детски заведения, Ресурсен център за подпомагане на 

интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни 

потребности (РЦПИОВДУСОП), ЦОП в общините в синхрон с националните приоритети 

за осигуряване на равен достъп до образование и развитие на интегрирано и включващо 

образование.  

Дейност 1.1.5.1. Общински политики и мерки за осигуряване на правото на децата 

на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище -  изпълнявани 

съвместно с училищата, РИО, НПО с фокус върху  целенасочени дейности за подобряване 

привлекателността на училището и мерки за превенция на отпадането в рамките на 

училищния процес; пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка - 

задължителен подготвителен клас и осигуряване на програми за социализиране и 

усвояване на български език от децата-билингви от етнически общности в неравностойно 

положение в детските градини и начален курс в училищата с подкрепата на помощник на 

учителя. Провеждане на кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група и 

осъществяване на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост; Организиране на 

групи за подготовка за постъпване в училище за деца, които не владеят български език в 

ЦОП и ЦРДУ; Включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при 



  

 62 

вземане на решения, отнасящи се до децата; Промяна на практиката на преподаване към 

включване на интерактивни методи в училище. 

Дейност 1.1.5.2. Подкрепа за развитие на хора в неравностойно положение чрез 

директна работа в общността и посредничество за социалната им интеграция и достъп до 

образование. В гр. Стара Загора и гр. Чирпан функционират Общностни центрове за деца и 

семейства, които предоставят голям обем услуги за деца насочени към социалната им 

интеграция, като две от тях са фокусирани върху подготовката и равния старт в училище и 

индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания. Дейността е насочена към 

директна работа със семейството за записване на детето в детска градина и редовно 

посещение, подкрепа на учителите при работа с децата; Подкрепа за образование на деца в 

изолирани ромски квартали чрез директна работа със семейството за повишаване на 

ангажираността към образованието на децата и мотивиране децата и семейството за 

редовно посещение в училище; Осигуряване на специализиран транспорт за деца в 

зависимост от възрастта им до детски градини и училища с акцент върху малките населени 

места; Подкрепа за продължаване на образованието на деца и младежи, отпаднали от 

училище; Издирване на деца отпаднали от училище и подпомагане училището при 

реинтеграция в образователната система, при изпълнение на индивидуален план за 

обучение на детето или при плана за наваксване на образователни пропуски.  

 Дейност 1.1.5.3. Продължаване функционирането на Междупоколенческа къща 

„Свят без граници“ в община Стара Загора – за деца и семейства в риск от етническите 

малцинства и други уязвими групи; деца в риск от отпадане от училище; деца с дефицити в 

образованието и социалните умения. Предлаганите услуги са превенция, информационни 

кампании, семейно консултиране и подкрепа, работа на терен, работа с близки и роднини. 

 

Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване  капацитета на 

съществуващи услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна 

грижа. 

Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на роднини и близки, при които са настанени 

изоставени и неглижирани деца, лишени от родителска грижа. 

Настаняването при близки или роднини и осиновяването осигуряват устойчива 

семейна грижа за детето и трайно решаване на проблема за бъдещето на изоставените 

деца. Мярката включва съвместни дейности на ЦОП и ОЗД за настаняване в семейства на 

близки и роднини на деца от специализирани институции и деца в риск от изоставяне.  

Дейност 1.2.1.1. Подкрепа за семействата на роднини или близки, които отглеждат 

деца като мярка за закрила. Предоставя се от планираните ЦОП в общините и включва: 

Подкрепа на роднини или близки при поемане на грижата за новородени и по-големи 

изоставени или в риск от изоставяне от биологичните си родители деца; Мобилизиране 
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ресурсите на разширеното семейство в подкрепа на детето и възрастните поели грижата за 

него; Оказване на продължаваща подкрепа.   

 

Мярка 1.2.2. Развитие на Приемната грижа в област Стара Загора. 

Мярката включва развиване на приемна грижа в рамките на ЦОП и в общините. 

Община Стара Загора, община Казанлък, община Раднево и община Чирпан предоставяха 

услугата по национален проект, чрез който кметовете на общини са доставчици на 

услугата „Приемна грижа”, а чрез сформираните екипи по приемна грижа в четирите 

общини се предоставят услуги свързани с популяризиране, подбор, оценка, обучение, 

подкрепа при отглеждане на дете от приемни родители. От началото на 2016г. е в ход 

процес на продължаване предоставянето на социалната услуга чрез ново проектно 

финансиране по ОП „РЧР” за нов тригодишен период, като четирите общини запазват 

статута и ангажиментите си по отношение предоставянето на услугата. В останалите 

общини в област Стара Загора дастовчик на услугата са съответните ДСП. Понастоящем 

приемната грижа все още не е държавно-делегирана дейност.   

Центровете за обществена подкрепа /съществуващ и новоразкрити/ ще изпълняват 

дейности по информационни кампании, и подкрепа за приемните семейства. При 

постигнати договорености ЦОП би могъл успешно да изпълнява и дейности свързани с 

обучение на приемни родители, особено по отношение общините, които са извън обхвата 

на националния проект за предоставяне на услугата. При осигуряване на необходимите 

ресурси и междуобщински договорености съществуващият ЦОП към КСУДС в Стара 

Загора би могъл да изпълнява ролята на координационно и подкрепящо звено за ЦОП в 

другите общини. В развитието на приемната грижа ЦОП работят в тясно партньорство с 

Екипите по приемна грижа към общините, ОЗД за определяне на децата за настаняване и 

осъществяване на процеса на напасване между дете и семейство.  

Дейност 1.2.2.1. Развитие на дейности по приемна грижа в съществуващите и 

новоразкрити ЦОП в областта.  

Дейностите на ЦОП включват: Провеждане на кампании и информационни срещи; 

информационни кампании за популяризиране на приемната грижа на общинско и областно 

ниво; подготовка на обучителни материали и обучение на приемните родители; Подкрепа 

за приемните семейства в процеса на напасване; Наблюдение и подкрепа на приемното 

семейство. 

Дейност 1.2.2.2. Развиване на Приемна грижа на областно ниво с център ЦОП към 

КСУДС Стара Загора.  

При създаване на необходимите нормативни и ресурсни условия в община Стара 

Загора, като областен център би могъл да се  сформира екип “Областен център по приемна 

грижа” базиран в ЦОП към КСУДС Стара Загора, който да стимулира, реализира и 
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координира работата по набиране, оценяване, обучение на кандидатите за приемни 

родители и подкрепа на приемни семейства.  

Новоразкритите ЦОП в община Гълъбово, община Мъглиж, община Павел баня и 

община Гурково ще бъде подкрепен за развитие на социалната услуга „Приемна грижа”, в 

координация с ангажираните институции - община, РДСП, отдел „Закрила на детето”, 

НПО и др.  

В допълнение към гореописаните дейности ЦОП към КСУДС Стара Загора, в 

партньорство с екипите по приемна грижа би могъл да изпълнява и следните дейности 

спрямо останалите ЦОП в област Ст. Загора - Координиране на информационните 

кампании; Методическа помощ и подкрепа на служителите на ЦОП, които работят по 

приемна грижа на общинско ниво.  

  

Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в подкрепа на осиновяването във всички общини в 

областта.  

Като цяло мярката се изпълнява от Съвета по осиновяване към РДСП Стара Загора, 

Дирекции „Социално подпомагане“/Отдели „ЗД”, ЦОП в общините, НПО.   

Дейност 1.2.3.1. Проучване и подготовка на кандидат осиновители - предоставя се 

от Отдели „ЗД” в Дирекции „СП” в общините. Реализира се по регламентирана процедура. 

Обучението на кандидат- осиновители се реализира от ЦОП, като лицата се насочват от 

ОЗД.   

Дейност 1.2.3.2. Подкрепа на осиновители и осиновени, като дейността включва: 

Подкрепа и мотивиране в следосиновителния период; Подкрепа в периода на прием на 

осиновеното дете в семейството – подкрепа в ежедневните грижи.  

Понастоящем дейността се реализира основно от Дирекции „Социално 

подпомагане“/отдели „ЗД” като в рамките на стратегията биха могли да се предприемат 

стъпки процеса да се реализира от ЦОП и/или други подходящи социални услуги в 

общините чрез насочване от ДСП/ОЗД или по самостоятелна заявка от семейството. 

Дейността би могла да се разшири чрез подкрепа формирането и функционирането на 

групи за подкрепа на осиновители и осиновени деца.  

 

Специфична цел 1.3. Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, 

отглеждани в семейството чрез разширяване на броя, капацитета и спектъра от 

дейности на социалните услуги. 

Мярка 1.3.1. Прилагане на мерки за ранна диагностика и навременна интервенция на 

увреждането/заболяването при деца с увреждания.  

Дейност 1.3.1.1. Продължаване на дейността на разкритите по ПСВ Общностни 

центрове в община Стара Загора, община Чирпан и община Николаево. 
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Пряко въздействие за реализирането на мярката са създадените Общностни 

центрове в гр. Стара Загора, гр. Чирпан и гр. Николаево, в които се предоставят услуги 

”Ранна интервенция на уврежданията” за деца от 3 до 7 г., ”Ранна интервенция на 

уврежданията” за деца от 0 до 3г. и „Здравна консултация за деца” от 0 до 7 г.  

  Дейност 1.3.1.2. Продължаване и развиваване на дейността Център за ранна 

медико-социална интервенция за деца с увреждания, включително ранна диагностика на 

заболяването/увреждането в сградата на ДМСГД. Развитието на медико-социалните 

услуги/мерки за ранна диагностика на децата с увреждания и/или със здравословни 

проблеми и осигуряването на навременно лечение и рехабилитация е важно както за 

превенцията на изоставянето, така и за подобряване на грижите и възможностите им за 

възстановяване. Услугите, които ще се предоставят на мястото са медицински, социални, 

психологически консултации и оказване на подкрепа за родителски умения за грижа за 

деца с увреждания. Специфични здравни грижи/мерки според конкретния случай ще 

обхванат новородените и децата от 0-7 години с нарушения в развитието. 

 Дейност 1.3.1.3. Продължаване функционирането на Здравно-консултативен център 

за майчино и детско здраве към УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр. Стара 

Загора. Същият е разкрит през 2015г. в рамките на Националната програма за подобряване 

на майчиното и детското здраве /2014-2020г./ В центъра се предлагат информационни, 

логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, 

родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение 

и/или амбулаторно проследяване и лечение; Предоставяне на психологическа подкрепа и 

консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, 

хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца; Предоставяне на 

специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с 

увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с 

патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по 

искане на лекар от друго лечебно заведение.   

Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова грижа и 

заместваща грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда. 

Дейностите за реализация на мярката включват - развитие на дневни центрове като 

самостоятелна услуга или като част от ЦСРИ, при което да се спазват принципите на 

гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата 

и семействата, както за социализацията на децата с увреждания, така и за осигуряването на 

възможност за техните родители да работят; интеграция на деца с увреждания в масови 

ясли и детски градини - включително тяхното адаптиране, осигуряване на транспорт, както 
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и да се анализират възможностите за алтернативна услуга в детска градина за почасово 

гледане на деца с увреждания.  

 Дейност 1.3.2.1. Продължаване на дейността на Дневния център за деца и младежи 

с увреждания (ДЦДМУ), гр. Стара Загора (с капацитет 72 места). 

Дневният център за деца и младежи с увреждания - гр. Стара Загора е модерен 

комплекс за социални услуги в общността. Ползватели са деца и младежи от 3 до 29 

годишна възраст с умствени и физически увреждания. Центърът разполага със собствен 

специализиран транспорт. Функционира като държавно делегирана дейност и се управлява 

от Община Стара Загора. Центърът ще продължи да предоставя следните услуги: 

превенция на изоставянето и консултиране; дневна грижа; постоянна грижа; 

рехабилитация; терапия; ориентиране; информиране и обучение; групова работа; работа с 

родителите; помощ в домакинството; образование/обучение; физиотерапия, водолечение, 

работа в сензорна зала, психомоторно развитие, арттерапия, монтесори терапия, 

логопедична помощ и медицински грижи. Всичко това осигурява включване в трудова 

дейност на родителите съобразно възможностите. 

 Дейност 1.3.2.2. Развиване на услугата Дневен център за деца с увреждания 

(ДЦДУ), гр. Стара Загора към ДМСГД, която да е насочена към деца с увреждания (0-7) и 

обособена в сградата на ДМСГД, и в която се предлага услуги за подкрепа в две насоки  – 

почасова грижа и/или целодневна грижа. Предлага се и медицинска и социална 

рехабилитация, консултации – социално-правни и здравни консултации. 

 Дейност 1.3.2.3. Продължаване на функционирането и разширяване на капацитета 

на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания към ГС 

„Алтернатива 55”, гр. Стара Загора. Към настоящия момент, капацитета на Центъра е 20 

места, като е предвидено увеличение на 35 места до 2018 г. Фокусът на дейността е 

насочена към социализация и интеграция на деца със СОП и проблеми в аутистичния 

спектър, индивидуална и групова корекционна работа, консултиране и обучение на деца и 

семействата им. 

Дейност 1.3.2.4. Продължаване дейността и развиване капацитета на Дневен център 

за деца с увреждания от 3 до 18 год в гр. Казанлък с капацитет 36 места. 

Дейност 1.3.2.5. Продължаване дейността и развиване капацитета на Дневен център 

за деца с увреждания от 0 до 7 години към ДМСГД с. Бузовград, община Казанлък с 

капацитет 10 места. 

Дейност 1.3.2.6. Продължаване на дейността на Център за социална рехабилитация 

и интеграция на деца с увреждания в гр. Казанлък с капацитет 25 места. 
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Дейност 1.3.2.7. Продължаване дейността на ЦСРИ за лица и деца с увреждания в 

община Раднево с капацитет 40 места. 

Дейност 1.3.2.8. Продължаване на дейносттана Дневен център за деца и младежи с 

увреждания на възраст от 3 до 25 год. в община Гълъбово. 

Дейност 1.3.2.9. Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на 

деца и млъдежи в риск в община Чирпан с капацитет 30 места. Предвидено е услугата да 

бъде разкрита след 2016г.  

Дейност 1.3.2.10. Разкриване на Дневен център за деца с увреждания в община 

Павел баня с капацитет 20 места. Предоставяните услуги в центъра ще бъдат насочени към 

цялостно обслужване на децата през деня – обучение в различни сфери, овладяване на 

знания в домакинството, рисуване, спорт, групова и индивидуална работа, работа със 

семействата. Предвидено е услугата да бъде разкрита през 2018г.  

Дейност 1.3.2.11. Разкриване на Дом за социални услуги от резидентен тип ЦНСТ и 

ЦСРИ за деца и възрастни в община Николаево с капацитет 60 места. Предвидено е 

услугата да бъде разкрита през 2016г. като ДДД. 

 

Мярка 1.3.3. Подкрепа на родителите за отглеждане на децата с увреждания в 

семейството. 

Дейност 1.3.3.1. Създаване на условия за развиване и разширяване на програмите, 

които предлагат домашни грижи - Личен асистент, Социален асистент и Домашен 

помощник за деца с увреждания. Услугите са насочени към деца с различни увреждания 

нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си. Фокуса е върху предоставянето 

на грижи в семейна среда на деца и предоставяне на алтернативен избор за професионално 

развитие на семейства с дете с трайно увреждане. 

Дейност 1.3.3.2. Осигуряване на помощни средства по Закона за интеграция на 

хората с увреждания чрез Дирекции „Социално подпомагане” в областта. Разкритите 

социални услуги в общността за деца и възрастни ще предоставят информация, 

консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на 

техническите помощни средства от хората с увреждания, подкрепа и специализирани 

обучения. 

 

Специфична цел 1.4. Осигуряване на подкрепа на уязвими семейства за превенция на 

рисково поведение и неглижиране на децата. 

Мярка 1.4.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет 

и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда. 

Мярката е насочена към подкрепа и подобряване на родителската грижа и ще 

спомогне за ограничаване мащабите на неглижирането на деца в семейна среда. 
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Подпомагането на процеса на развиване на родителски умения ще способства създаването 

на условия и благоприятна семейна среда за максимално развитие възможностите на 

децата. 

Дейност 1.4.1.1. Услуги в рамките на ЦОП Стара Загора, ЦОП Казанлък, ЦОП 

Раднево, ЦОП Чирпан и новите ЦОП в Гълъбово, Мъглиж, Павел баня и Гурково за 

развиване на родителските умения. Подкрепата за семейства с деца в риск за превенция на 

изоставянето и неглижирането на деца, отглеждани в семейна среда включва 

посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за уязвими 

семейства с деца; повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на 

родителите за стимулиране на ранното детско развитие. Дейността би могла да се 

реализира и чрез подкрепа продължаване организирането и провеждането на „Училище за 

родители”, както в Стара Загора, така и в другите общини от областта.   

Дейност 1.4.1.2. Включване на училището и гражданските организации за 

подобряване на грижата за децата в семейството. Иницииране и изпълнение на дейности в 

училище за консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно 

родителство. 

Дейност 1.4.1.3. Услуги в Общностен център за деца и семейства гр. Стара Загора, 

гр. Чирпан и гр. Николаево – „Формиране и развитие на родителски умения”, Семейно 

консултиране и подкрепа” за деца от 0 до 3 г. и „Семейно консултиране и подкрепа на 

родители на деца от 3 до 7 г.” 

 

Мярка 1.4.2. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи. 

Дейност 1.4.2.1. Образователни програми и кампании в училище, в рамките на 

ЦОП, НПО и други организации за превенция на  рисково поведение (агресия; насилие; 

отклоняващо се поведение; рисково поведение на деца и младежи); провеждане на здравна 

и социална просвета против зависимостите; лекции и дискусии в часа на класа; 

организиране на хепънинги; между училищни прояви и инициативи на общинско и 

областно ниво. 

Дейност 1.4.2.2. Развиване дейностите на Превантивно информационен център 

Стара Загора. Работа по програми за „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и др.  

Дейност 1.4.2.3. Развиване и утвърждаване дейността на МКБППМН – Стара 

Загора за работа с деца с проблемно поведение и техните родители и роднини полагащи 

грижи.  

Дейност 1.4.2.4. Развиване дейността на МКБППМН – Казанлък, с акцент върху 

дейностите по превенция и противодействие на детското асоциално поведение. 

Продължаване работата на Консултативен кабинет към МКБППМН – Казанлък с деца на 

възраст от 7 до 18 години с проблемно поведение.  
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Дейност 1.4.2.5. Продължаване работата на разкрития по проект: BG 06-101 

„Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора“. 

В дейностите по проекта е включена работа с младежи в неравностойно положение и в 

риск от социално изключване, включително роми и други етнически групи. По проекта са 

назначени 5 младежки работници и 2 ромски медиатори, които работят с целева група от 

около 115 млади хора в риск. Дейностите в Центъра са насочени към изпълнение на 

стратегическата цел от Националната стратегия за младежта (2010-20120) - Създаване на 

благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в 

междукултурното и международното младежко общуване. 

 

Мярка 1.4.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при 

децата и младежите. 

Мярката цели осигуряване на подкрепа за преодоляване на проблеми, свързани с 

отклоняващото се поведение и поведение на конфликт със закона чрез индивидуална 

директна работа с деца - консултиране и подкрепа за деца, както и за техните семейства. 

Планира се организирането на извънкласни занимания и дейности за деца с девиантно 

поведение – спорт, клубове по интереси и др.; образователни програми за правата и 

задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им. С развиването на 

съществуващите социални услуги и създаването на нови да се подкрепи процеса на 

реформа на детското правосъдие и закрила на детето. 

Дейност 1.4.3.1. Съвместни дейности на Местните комисии за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените 

възпитатели в общините, заедно с ДСП/ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение и 

жертви на насилие.  

Дейност 1.4.3.2. Съвместни дейности на ЦОП и ДСП/ОЗД – за подкрепа за деца, 

жертви на насилие, трафик и зависимости, както и специализирани програми за работа с 

деца извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение. 

Дейност 1.4.3.3. Продължаване и разширяване на дейността  на „Синя стая“ към 

ЦОП Стара Загора.    

 Дейност 1.4.3.4. Съвместни дейности на Кризисен център „Самарянска къща“ 

Стара Загора, ЦОП Стара Загора и ОЗД – за подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и 

зависимости, както и специализирани програми за работа с деца извършители на 

противообществени прояви, насилие, рисково поведение. 

 Дейност 1.4.3.5. Продължаващо развитие на дейностите на Клуб „Феникс“ към 

Кризисен център „Самарянска къща“ Стара Загора в последваща подкрепа на деца и жени, 

преживели насилие. 

 Клуб „Феникс” е група за самопомощ на жени, пострадали от насилие. Програмата 

на клуба е насочена към повишаване активността и мотивиране за включване на жени, 
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преживели насилие в креативни дейности, свързани с позитивни преживявания с оглед 

техните индивидуални ресурси. Клубът дава възможност за осигуряване на защитена среда 

за оказване на помощ и подкрепа; провокиране на ученето чрез опита на другите; 

улесняване процеса на възстановяване на доверието в собствените възможности и сили за 

промяна на личната житейска ситуация, социален статус и контакти. Чрез него се 

подпомага личността за преживяване по-безболезнено психическите поражения от 

нанесените обиди, унижения и тормоз. 

 

Специфична цел 1.5. Подобряване на грижата, трансформиране и закриване на 

съществуващите специализирани институции за деца в община Стара Загора.  

Мярка 1.5.1. Разработване на планове за трансформиране и/или закриване на 

специализираните институции за деца в област Стара Загора. 

Съобразно националните приоритети и съществуващите ресурси на местно ниво в 

рамките на стратегията да се разработят планове за закриване или трансформиране на 

специализирани институции за деца в областта - ДМСГД в гр. Стара Загора, ДМСГД в с. 

Бузовград, общ. Казанлък, ДДЛРГ „Мария Терезия“ Стара Загора, ДДЛРГ „Българка“ 

Стара Загора и ДДЛРГ „Теофано Попова“ Стара Загора.   

 Дейност 1.5.1.1. Разработване на планове за трансформиране на ДДЛРГ „Мария 

Терезия“ Стара Загора и ДДЛРГ „Теофано Попова“ Стара Загора. Ще бъдат заложени 

варианти за трансформиране на двете ДДЛРГ в ЦНСТ за деца/младежи без увреждания 

или Преходни жилища.   

 Дейност 1.5.1.2.  Разработване на план за закриване на ДДЛРГ „Българка“ Стара 

Загора. 

 

Мярка 1.5.2. Развиване на услуги за реинтеграция на децата от специализираните 

институции или настаняване в алтернативна семейна грижа. 

Дейностите по тази мярка ще се изпълняват текущо, като част от регламентираните 

дейности на ЦОП, ДСП/ОЗД, НПО и специализираните институции по подкрепа на 

настанените деца, както и целенасочено с по-широк обхват, в съответствие с обезпечените 

национални проекти и съществуващите ресурси на местно ниво.  

Дейност 1.5.2.1. Реинтеграция на деца от специализирани институции. Услугите по 

дейността ще се предоставят от Дирекции „Социално подпомагане“/отдели „ЗД”, ЦОП, 

НПО и други на местно ниво и ще включват подкрепа на детето и на семейството с цел 

подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки с биологичните родители, братя и 

сестри; подкрепа на детето при реинтеграция в семейството; подкрепа и услуги за 

осиновителите; подкрепа на биологичните родители при поемане на грижата за деца, 

отглеждани в институции. Информиране и консултиране за права и отговорности. Услуги 

за изграждане на родителския капацитет.  



  

 71 

Дейност 1.5.2.2. Интеграция в разширено семейство - услугите по интеграция на 

деца от институции в семейство на роднини или близки, в т.ч. и в разширеното семейство 

ще се предоставят приоритетно от ДСП/отдели „ЗД” и ЦОП в общините с подкрепата на 

НПО и други организации. Като цяло дейността е насочена към подкрепа на детето и на 

семейството и включва подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки на децата с 

техните близки или роднини; подкрепа на детето в периода на адаптация в разширеното 

семейство; подкрепа на роднини или близки при поемане на грижата за деца, отглеждани в 

институции; консултиране, практическа подкрепа, съдействие, информиране, 

посредничество, материална и финансова подкрепа в процеса на отглеждане на изведените 

от институция деца. 

Дейност 1.5.2.3. Настаняване на деца от СИ или резидентни услуги в приемни 

семейства  

Услугите ще се предоставят приоритетно от Дирекции „Социално 

подпомагане“/отдели „ЗД” и ЦОП в общините съобразно планирани дейности. 

Дейност 1.5.2.4. Подкрепа на осиновяването. Услугите ще се предоставят от 

ДСП/отдели „ЗД” и ЦОП в общините - обучение и оценка на кандидат осиновители, 

подкрепа на детето и на семейството в след осиновителния период, формиране на групи за 

подкрепа на осиновени деца и осиновители.  

 

Мярка 1.5.3. Предоставяне на социални услуги от резидентен тип със среда близка до 

семейната, за деца и младежи от специализирани институции, които не могат да бъдат 

изведени в семейна среда.  

ЦНСТ представлява резидентна форма на грижи за деца, за които за изчерпани 

възможностите за осигуряване на семейна среда и се предполага, че настаняването им ще 

бъде дългосрочно. Центровете предоставят подслон и ежедневни грижи за настанените 

деца, като осигуряването на здравни, образователни и други услуги се предоставят 

приоритетно извън мястото за живеене, за да бъдат създадени условия за  социална 

интеграция. 

Дейност 1.5.3.1. Продължаване на дейността на 5 броя ЦНСТ за деца/младежи без 

увреждания в гр. Стара Загора, с настоящ капацитет всеки по 8 места. 

Дейност 1.5.3.2. Продължаване дейността на 5 броя ЦНСТ за деца/младежи с 

увреждания в гр. Стара Загора,  с настоящ капацитет всеки по 14 места. 

Дейност 1.5.3.3. Продължаване на дейността на 2 броя ЦНСТ за деца/младежи без 

увреждания в гр. Стара Загора с  настоящ капацитет всеки по 14 места. 

Дейност 1.5.3.4. Разкриване на 4 броя ЦНСТ за деца/младежи без увреждания с 

капацитет по 14 места всяко в гр. Стара Загора при трансформиране на съществуващите 

ДДЛРГ „Мария Терезия“ и ДДЛРГ „Теофано Попова“ 
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Дейност 1.5.3.5. Разкриване на 2 броя Преходни жилища с капацитет по 12 места 

всяко в гр. Стара Загора при трансформиране на съществуващите ДДЛРГ „Мария Терезия“ 

и ДДЛРГ „Теофано Попова  

Дейност 1.5.3.6. Продължаване дейността на 2 броя ЦНСТ за деца/младежи с 

увреждания в гр. Казанлък,  с настоящ капацитет всеки по 14 места. 

Дейност 1.5.3.7. Продължаване дейността на 1 брой ЦНСТ за деца/младежи без 

увреждания в гр. Казанлък,  с настоящ капацитет 14 места. 

Дейност 1.5.3.8. Продължаване дейността на ЦНСТ за деца в риск в гр. Раднево,  с 

настоящ капацитет 15 места. 

Дейност 1.5.3.9. Продължаване дейността на 1 брой ЦНСТ за деца/младежи с 

увреждания в гр. Чирпан,  с настоящ капацитет 14 места. 

Дейност 1.5.3.10. Продължаване дейността на 2 броя Наблюдавани жилища за 

младежи, напускащи институции в гр. Стара Загора,  с настоящ капацитет всяко по 4 

места. 

Дейност 1.5.3.11. Разкриване на Дом за социални услуги от резидентен тип ЦНСТ и 

ЦСРИ за деца и възрастни в община Николаево с капацитет 60 места. Предвидено е 

услугата да бъде разкрита през 2016г. като ДДД. 

 

Мярка 1.5.4. Трансформиране на ДМСГД „Мария Луиза” с. Бузовград, общ. Казанлък. 

Дейностите по тази мярка ще се извършат по договаряне с МЗ и съобразно 

плановете, разработени за институцията. Описаните дейности ще бъдат допълвани и 

актуализирани съобразно ресурсите и динамиката в реализирането на компоненти по 

национални проекти.   

 

Мярка 1.5.5. Трансформиране на ДМСГД гр. Стара Загора. 

Дейностите по тази мярка, както и по мярка 1.5.4.  ще се извършат по договаряне с 

МЗ и съобразно плановете, разработени за институцията. Описаните дейности ще бъдат 

допълвани и актуализирани съобразно ресурсите и динамиката в реализирането на 

компоненти по национални проекти.   

Дейност 1.5.5.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко дете. 

Дейността следва да се реализира от мултидисциплинарни екипи с участието на ДМСГД, 

ДСП Стара Загора/отдел „ЗД” Стара Загора, ЦОП Стара Загора, други социални услуги. 

Необходимо е и създаване на условия за мониториране на процеса.   

Дейност 1.5.5.2. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца. 

Приоритетно изпълнение плановете и оценките на децата с увреждания настанени в 

институцията. 
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Дейност1.5.5.3. Превенция на настаняването на деца в ДМСГД /описано в мерките 

по превенция и подкрепа за уязвими семейства, вкл. и разкриване на алтернативни услуги/. 

 

Специфична цел 1.6. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна 

подготовка и училищно образование за децата от рискови общности и уязвими групи.  

Мярка 1.6.1.  Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички деца 

в област Стара Загора. 

Дейност 1.6.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-

годишна възраст чрез издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна 

подготовка. /изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините, ДСП/ОЗД, НПО, 

Център за развитие на общности/; разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в 

училище и/или предучилищни групи в детските градини; срещи и посещения по домовете 

за информиране и мотивиране на родителите. 

Дейност 1.6.1.2. Целеви мерки за назначаване на помощници на учителя, особено в 

общинските училища със смесен етнически състав (с допълваща целева подкрепа от 

общините). 

 

Мярка 1.6.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в 

образованието на отпаднали деца и младежи. 

Дейност 1.6.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги в ЦОП за 

превенция на отпадането и задържане на децата в училище. Изграждане на партньорство и 

взаимодействие между социалните услуги, от една страна, и организациите, ангажирани с 

образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за образователна интеграция и 

реинтеграция на децата. 

Дейност 1.6.2.2. Хоризонтални мерки за подобряване на привлекателността на 

училището, които обхващат всички деца и млади хора в училище и са насочени към 

осигуряване на иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване на 

интереса към учене, включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при 

вземане на решения, отнасящи се до децата; извънкласни и извънучилищни дейности за 

мотивация на децата и техните родители - включване на децата в извънучилищни 

занимания в рамките на учебната година (ателиета по интереси, школи по изкуства, 

спортни състезания); осмисляне на свободното време на децата и младежите; обучения на 

учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на учителите и 

включване на интерактивни методи. 

Дейност 1.6.2.3. Развитие на образователно-социални услуги за връщане в училище 

на отпадналите от училище деца, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, училищни 

настоятелства, читалища в тясно сътрудничество с ДСП/ОЗД и общински администрации, 
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включващи посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца; срещи, 

консултации, инициативи за мотивиране на децата и техните родители; организиране на 

консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на учебния материал от 

децата и младежите. 

Дейност 1.6.2.4. Разработване на целеви програми и инициативи за подобряване на 

образованието в училищата, които се изпълняват с подкрепата на РИО, общини и НПО. 

Специално внимание на мерките за наблюдение и контрол върху посещаемостта и  

качеството на образованието на пътуващите ученици от по-големите градове към 

защитени и средищни училища в малките общини. 

 

Мярка 1.6.3. Осигуряване на качествено интегрирано образование за децата с 

увреждания. 

Дейност 1.6.3.1. Обхващане на деца с увреждания от масови детски градини и ясли. 

Изготвяне на план за действие във всяка община, в който ще се предвиди осигуряване на 

места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в масовите детски градини, 

вкл. подкрепа за адаптиране към средата, осигуряване на транспорт и др. 

Дейност 1.6.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови училища за 

обучение с подкрепата на ресурсни учители- осъществява се от училищата, РИО,  Ресурсен 

център към РИО с подкрепата на общините, които трябва да реализират дейности за 

осигуряване на необходимата достъпна среда за децата с увреждания -  вътре и извън 

сградата на училището.         

 

Мярка 1.6.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в 

учебно-възпитателния процес на техните деца. 

Дейност 1.6.4.1. Обучения за изграждане на капацитет в училищата и детските 

градини за включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище: 

обучения на учители и директори на училища и детски градини – методи и подходи за 

включване на родителите и приобщаване на родителите към образованието на техните 

деца; разпространение на обучителни материали за работа с родителите; обмяна на опит и 

добри практики с други училища и детски градини. 

Дейност 1.6.4.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на 

връзката между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици с 

подкрепата на общинска администрация, ПИЦ, РИО и гражданския сектор. 

Дейност 1.6.4.3. Развиване капацитета на училищни настоятелства, НПО за 

подкрепа на интегрираното образование с участието на родителите и местните общности: 

създаване, активизиране, консултиране, обучения и техническа помощ на Училищните 

настоятелства в училищата от областта.    
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Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в област Стара Загора – 

Направление 1: Уязвими деца и техните семейства 

 

№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

1 Дневен център 

за деца и 

младежи с 

увреждания 

(ДЦДМУ) – 

(ДДД) 

Деца и младежи с 

увреждания от 3 до 29 

години 

Стара 

Загора 

72 72 72 Превенция на изоставянето 

Консултиране, дневна грижа, 

рехабилитация, логопедична помощ, 

информиране и обучение, 

медицински грижи. 

Стара Загора 

кв. “Три чучура” 

 

Налична 

2 Дневен център 

за деца с 

увреждания 

(ДЦДУ) към 

ДМСГД 

(ДДД) 

Деца с увреждания в 

семейна среда, вкл. 

нуждаещи се от почасови 

грижи; родители 

отглеждащи деца с 

увреждания 

Национален -  - -  Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации – 

социални, правни, здравни и др. 

Стара Загора 

ул. “Каменец”  

№ 53 

 

Налична 

3 Център за 

обществена 

подкрепа 

(ЦОП) 

(ДДД) 

Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане 

от училище. 

Деца, отпаднали от 

училище 

Стара 

Загора 

80 80 100 Превенция на изоставяне, подкрепа 

на семейството при отглеждане на 

детето, работа с деца и родители за 

връщане в училище, консултации, 

услуги за деинституционализация,  

реинтеграция в семейството и 

приемна грижа. 

Стара Загора 

ул.”Христо 

Ботев” № 205 

 

Налична, за 

разширяване 

4 Звено „Майка и 

бебе“ (ЗМБ) 

Бременни жени и майки 

в риск 

Всички 

общини от 

8 8 8 Превенция на изоставяне на деца (0 

до 3 г.). Временно настаняване до 6 

м. на бременни и майки в риск да 

Стара Загора 

ул.”Христо 

Налична 

                                                 

4 Отбелязва се видът на планираните социални и др. услуги, като държавно-делегирани дейности (ДДД), общински дейности, смесени услуги и пр.  
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

(ДДД)  областта изоставят децата си, насърчава 

родителската привързаност, 

подпомага млади майки чрез 

социално, психологическо и 

юридическо консултиране и 

подкрепа. 

Ботев” № 205 

 

5 Кризисен 

център за деца 

и лица, 

преживели 

насилие 

(„Самарянска 

къща“) 

(ДДД) 

Деца и лица, жертви на 

домашно насилие и или 

трафик 

Национален 15 15 15 Консултиране, терапия, постоянна 

грижа, групова работа, информиране 

и обучение, социално 

посредничество и придружаване 

Стара Загора Налична 

6 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция на 

деца с 

увреждания 

(ЦСРИ) 

Деца и младежи със СОП 

Деца и младежи с 

разстройство в 

развитието 

Семейства на деца от 

посочените групи 

Стара 

Загора 

20 20 35 Социализация и интеграция на деца 

със СОП. Индивидуална и групова 

корекционна работа. 

Консултиране и обучение на деца и 

семействата им. 

Стара Загора 

Ул. „Димитър 

Наумов „ № 110 

Налична, за 

разширяване  

7 Ресурсен 

център за 

подпомагане на 

интегрираното 

обучение и 

възпитание на 

деца и ученици 

със специални 

образователни 

Деца и ученици със 

специални 

образователни 

потребности, 

интегрирани в 

общообразователните 

детски градини и 

училища 

Всички 

общини от 

областта 

507  - Ресурсно подпомагане; 

Информиране и консултиране; 

Психологична и логопедична 

помощ; 

Слухово-речева рехабилитация; 

Ориентиране и мобилност за 

зрително затруднени ученици; 

Адаптиране на учебни материали за 

деца с увреждане. 

Стара Загора Налична 



  

 78 

№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

потребности - 

Стара Загора 

8 Център за ранна 

медико-

социална 

интервенция 

(към ДМСГД) 

Деца с увреждания 0-7 

год. 

Родители и семейства, 

които отглеждат деца с 

увреждания 

Всички 

общини от 

областта 

- - - Медицински, социални, 

психологически консултации, 

родителски умения за грижа за деца 

с увреждания 

Стара Загора 

 ул. “Каменец” 

№ 53 

 

Налична 

9 Превантивно-

информационен 

център /ПИЦ/ 

държавна 

дейност 

Деца и младежи - 

наркозависими и в 

потенциална опасност от 

зависимост и други 

целеви групи 

Стара 

Загора 

- - - Превантивна корекционно-

възпитателна дейност сред 

малолетни и непълнолетни. 

Стара Загора 

Ул. „Цар Иван 

Шишман“ № 96 

Налична 

10 Междупоколен

ческа къща 

„Свят без 

граници” – за 

деца и 

семейства в 

риск 

Стара Загора 

(проектно 

финансиране) 

Деца и семейства от 

етническите малцинства 

и други уязвими групи 

Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане 

от училище; Деца, 

отпаднали от училище; 

Деца с дефицити в 

образованието и 

социалните умения; 

Младежи в риск; 

Бременни жени; Млади 

майки; Деца и младежи с 

един родител; Деца и 

младежи със социално-

значими заболявания 

Стара 

Загора 

40 40 70 Превенция на изоставянето; 

Превенция на социално-значими 

заболявания; Умения за 

самостоятелност; 

Информационни кампании; 

Медицински, социални и 

психологически консултации; 

Социална работа; Работа на терен; 

Семейно консултиране и подкрепа; 

Работа с роднини; Дейности за 

свободно време и отдих; 

Работа с обществеността. 

Стара Загора 

кв. „Лозенец“ 

Налична, за 

разширяване 

11 ДМСГД Изоставени новородени Национална 200 200 - 24 – часова грижа, включително Стара Загора Налична, за 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

Медико-

социална услуга 

(ДДД) 

деца, деца с увреждания 

и тежки заболявания (0-7 

г.) 

медицинска за изоставени 

новородени деца, дица с увреждания 

и тежки заболявания 

ул. “Каменец”  

№ 53 

 

трансформиране - 

съвместно с МЗ 

12 Наблюдавано 

жилище (НЖ)  

(ДДД) 

Младежи напускащи СИ 

с леки увреждания или 

без увреждания 

Всички 

общини от 

областта 

4 4 4 Постепенно извеждане на лицата от 

дома. Изграждане на умения за 

самостоятелен живот. 

Стара Загора 

кв. „Зора”, бл. 3, 

вх. 1, ет. 4, ап. 44 

Налична 

13 Наблюдавано 

жилище (НЖ) 

(ДДД) 

Младежи напускащи СИ) 

с леки увреждания или 

без увреждания 

 Всички 

общини от 

областта  

4 4 4 Постепенно извеждане на лицата от 

дома. Изграждане на умения за 

самостоятелен живот 

Стара Загора 

кв.„Железник”, 

ул.„Загорка” 

№ 9, вх.В, ет. ІІ, 

ап. 4 

Налична 

14 Център за 

настаняване от 

семеен тип 

(ЦНСТДМ без 

увреждания 

(ДДД) 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

Стара 

Загора 

8 8 8 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца в среда, 

близка до семейната 

Стара Загора 

Ул. „Хр. 

Смирненски” № 

81, вх. Б ет. 3, 

ап. 15 

Налична  

 

15 Център за 

настаняване от 

семеен тип 

(ЦНСТДМ без 

увреждания 

(ДДД) 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

Стара 

Загора 

8 8 8 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца в среда, 

близка до семейната 

Стара Загора 

„ Три чучура” – 

юг, бл. 55, вх.А, 

ет. 2, ап. 37 

Налична  

  

16 Център за 

настаняване от 

семеен тип 

(ЦНСТДМ без 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

Стара 

Загора 

8  8 

 

8 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца в среда, 

близка до семейната 

Стара Загора 

Кв.” Железник”, 

Ул. „ Арх. Хр. 

Налична  
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

увреждания 

(ДДД) 

Димов”, бл.16, 

вх. А ет. 1, ап. 16 

17 Център за 

настаняване от 

семеен тип 

(ЦНСТДМ без 

увреждания 

(ДДД) 

Деца  и младежи, 

изведени от СИ или от 

семейството 

Стара 

Загора 

8  8 

 

8 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца в среда, 

близка до семейната 

Стара Загора 

Ул. „ Д-р Т. 

Стоянович”  

№ 50, 

Налична  

  

18 Център за 

настаняване от 

семеен тип 

(ЦНСТДМ без 

увреждания 

(ДДД) 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

Стара 

Загора 

8  8 

 

8 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца в среда, 

близка до семейната 

Стара Загора 

Кв.” Железник”, 

Ул. „ Здравец” 

№ 11 

Налична  

  

19 Център за 

настаняване от 

семеен тип 

(ЦНСТДМ без 

увреждания 

(ДДД) 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

От област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца в среда, 

близка до семейната 

Стара Загора 

Кв. „Зора“, ул. 

„Малина“ № 4 

Налична  

 

20 Център за 

настаняване от 

семеен тип 

(ЦНСТДМ без 

увреждания 

(ДДД) 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

От област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца в среда, 

близка до семейната 

Стара Загора 

Кв. „Три чучура-

север“, ул. 

„Никола 

Икономов“ № 34 

Налична  

 

21 ЦНСТ, за 

деца/младежи с 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

От област 

Стара 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца с тежки 

Стара Загора Налична, 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

увреждания 

( ДДД) 

семейството Загора увреждания, които не могат да се 

обслужват сами в среда, близка до 

семейната. 

Кв. 

„Македонски“ 

ул. „Чавдар“  

№ 5 

22 ЦНСТ, за 

деца/младежи с 

увреждания 

( ДДД) 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

От област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца с тежки 

увреждания, които не могат да се 

обслужват сами в среда, близка до 

семейната. 

Стара Загора 

Кв. 

„Македонски“ 

ул. „Чавдар“  

№ 7  

Налична 

23 ЦНСТ, за 

деца/младежи с 

увреждания 

( ДДД) 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

От област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца с тежки 

увреждания, които не могат да се 

обслужват сами в среда, близка до 

семейната. 

Стара Загора 

Кв. АПК, ул. 

„Ален мак“ № 6 

Налична 

24 ЦНСТ, за 

деца/младежи с 

увреждания 

( ДДД) 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

От област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца с тежки 

увреждания, които не могат да се 

обслужват сами в среда, близка до 

семейната. 

Стара Загора 

Кв. „Кольо 

Ганчев“, ул. 

„Детелина“ № 8 

Налична 

25 ЦНСТ, за 

деца/младежи с 

увреждания 

( ДДД) 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

От област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца с тежки 

увреждания, които не могат да се 

обслужват сами в среда, близка до 

семейната. 

Стара Загора 

Кв. „Зора“, ул. 

„Освобождение“ 

№ 13 

Налична 

26 ЦНСТ, за 

деца/младежи 

без увреждания 

– 4 броя 

Деца и младежи, 

изведени от СИ  или от 

семейството 

Община 

Стара 

Загора 

- - 60 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца в среда, 

близка до семейната 

Стара Загора 

на базата на 

ДДЛРГ „Мария 

Терезия“ и 

Нова, за разкриване 

след 2016г. при 

трансформиране на 

ДДЛРГ 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

( ДДД) 

4 х 15 места 

ДДЛРГ 

„Теофано 

Попова“ 

27 Преходни 

жилища – 2 бр. 

( ДДД) 

2 х 12 места 

Деца настанени в 

специализирани 

институции 

Община 

Стара 

Загора 

- - 24 Предоставя се постоянна грижа в 

среда близка до семейната, 

информиране и обучение, 

професионално ориентиране, 

информиране и обучение, групова 

работа за придобиване и развиване 

на различни социални умения, 

търсене и намиране на работа, 

битови умения, работа на терен, 

помощ в домакинството, 

образование/обучение 

Стара Загора 

на базата на 

ДДЛРГ „Мария 

Терезия“ и 

ДДЛРГ 

„Теофано 

Попова“ 

Нова, за разкриване 

след 2016г. при 

трансформиране на 

ДДЛРГ 

28 ДДЛРГ 

„Незабравка” 
(ДДД) 

За деца от 3 до 7 години Всички 

общини от 

областта 

10 0 0 Грижа в СИ. Подготовка за 

извеждане на децата, поетапно 

намаляване капацитета, закриване.   

Стара Загора 

Ул. “Родопи” 

№ 48 

 

Закрит 

Заповед РД01-1815 от 

18.12.2015 

29 ДДЛРГ „Т. 

Попова” 
(ДДД) 

За деца и младежи от 7 

до 18(20) години. 

Всички 

общини от 

областта 

41 41 - Грижа в СИ. Подготовка за 

извеждане на децата, поетапно 

намаляване капацитета, 

трансформиране. Изграждане на 

ЦНСТ и Преходни  жилища. 

Стара Загора 

бул. “Св. 

Патриарх  

Евтимий” № 196 

 

Налична, за 

трансформиране след 

2016г. 

 

30 ДДЛРГ „ М. 

Терезия” 

(ДДД) 

За деца и младежи от 7 

до 18(20) години. 

Всички 

общини от 

областта 

65 65 - Грижа в СИ. Подготовка за 

извеждане на децата, поетапно 

намаляване капацитета, 

трансформиране. Изграждане на 

ЦНСТ и Преходни  жилища. 

Стара Загора, 

ул. „Димитър 

Караджов“ № 2 

Налична, за 

трансформиране след 

2016г. 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

31 ДДЛРГ 

„Българка”  

(ДДД) 

За деца и младежи от 7 

до 18(20) години. 

Всички 

общини от 

областта 

64 27 - Грижа в СИ. Подготовка за 

извеждане на децата, поетапно 

намаляване капацитета, закриване.   

Стара Загора 

ул. “Мусала”  

№ 32 

Налична, за закриване  

през 2017г. 

32 Приемна грижа 

Проектно 

финансиране по 

ОП РЧР 

Деца в риск, изведени от 

СУ или семейство  

Община 

Стара 

Загора 

32 40 60 Отглеждане на деца в риск, в 

семейна среда 

Стара Загора Налична 

33 Център за 

ранно детско 

развитие 

Проектно 

финансиране по 

ОП РЧР 

Деца от 0 до 7 години и 

техните семейства от 

различни рискови групи 

Община 

Стара 

Загора 

300 890 890 Семейно консултиране и подкрепа за 

семейства на деца от 0 до 7год., 

Здравна консултация за деца от 0 да 

7 год. Формиране и развитие на 

родителски умения, подготовка за 

равен старт в училище, 

Педагогическа подкрепа на деца с 

увреждания. 

Стара Загора 

Ул. „Подп. 

Калитин“ № 28  

Стартира през 2016г. 

по проект, след 2018г. 

ДДД  

34 Здравно-

консултативен 

център за 

майчино и 

детско здраве 

Бременни жени, родилки 

и деца до 3 год. възраст 

Община 

Стара 

Загора 

- - - Информиране, координиране и 

консултиране на деца с увреждания 

и с хронични заболявания, родилки и 

бременни с патология; 

Психологоическа подкрепа; 

Специализирани консултации 

Стара Загора 

Към УМБАЛ 

„проф. Д-р Ст. 

Киркович“ АД 

Ул. „Ген. 

Столетов“ № 

117, партер  

Стартира през 2015г. в 

рамките на 

Националната 

програма за 

подобряване на 

майчиното и детското 

здраве /2014-2020/ 

35 „Международе

н младежки 

център за 

работа с деца и 

младежи в риск 

в град Стара 

Младежи в 

неравностойно 

положение и в риск от 

социално изключване, 

включително роми и 

други етнически групи 

Община 

Стара 

Загора 

115 - - Създаване на благоприятна и 

насърчаваща среда за българските 

младежи да участват пълноценно в 

междукултурното и международното 

младежко общуване. 

Гр. Стара Загора 

Ул. „Александър 

Батенберг“ № 19 

Стартира през 2015г., 

проектно финансиране 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

Загора“  

36 Здравни 

медиатори 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

МЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности: 

- деца, - бременни 

- възрастни хора 

- хронично болни 

Община 

Стара 

Загора 

2 2 4 Посредничество за достъп до 

здравни услуги в ромските 

общности, профилактика за деца и 

възрастни; участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа 

на майчинството  

Стара Загора  

Кв. „Лозенец“ 

 

Налична, за 

разширяване 

 Здравни 

медиатори 

(ДДД) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности: 

- деца, - бременни 

- възрастни хора 

- хронично болни 

гр. 

Казанлък 

2 2 2 Посредничество за достъп до 

здравни услуги в ромските 

общности, профилактика за деца и 

възрастни; участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа 

на майчинството  

Казанлък 

ромска махала в 

кв.„Изток“ 

Налична 

37 ДЦДУ  

(ДДД) 

Деца с увреждания в 

семейна среда /на 

възраст от 3 до 18 

години/ 

Казанлък 36 36 36 Дневни и почасови грижи; 

предоставяне на храна, задоволяване 

на ежедневните, здравните, 

образователните и 

рехабилитационните потребности, 

както и организация на свободното 

време и личните контакти. 

Подкрепа. Информиране, 

консултиране, обучение на 

родителите как да се справят с 

проблема. Консултация. 

Казанлък Налична 

38 ДЦДУ към 

ДМСГД 

(финансиран от 

Деца от 0 до 7 год. с 

увреждания 

Национален 10 10  Дневна грижа за деца с увреждания. Общ. Казанлък,  

с. Бузовград 

Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

МЗ) 

39 ЦОП 

(ДДД) 

Услугата се 

предоставя от 

СНЦ„Бъдеще за 

децата“ 

Деца и семейства в риск 

Деца от СИ, 

неглижирани деца, 

изоставени деца 

Казанлък 60 60 80 

от 2017 

г. 

Комплекс от социални услуги, 

свързани с извършване на 

рехабилитация,  социално-правни 

консултации, образователно и 

професионално ориентиране, 

изготвяне и осъществяване на 

индивидуални програми за социално 

включване. Работа със семействата. 

Мобилни екипи за предоставяне на 

услугата в малките населени места. 

Казанлък Налична, за 

разширяване 

40 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

(ДДД) за деца с 

увреждания 

Услугата се 

предоставя от 

СНЦ„Бъдеще за 

децата“ 

Деца с увреждания Казанлък 25 25  Комплекс от социални услуги, 

свързани с извършване на 

рехабилитация,  социално-правни 

консултации, образователно и 

професионално ориентиране, 

изготвяне и осъществяване на 

индивидуални програми за социално 

включване. Звено за мобилна работа 

в малките населени места и звено за 

ранно въздействие на деца с 

увреждания. 

Казанлък налична 

41 Консултативен 

кабинет към 

МКБППМН 

(ДДД) 

Деца на възраст от 7- 18 

годишна възраст с 

проблемно поведение 

Казанлък    Квалифициран психолог указва 

подкрепа и консултация. 

Казанлък Налична 

42 ДМСГД 

(ДДД - МЗ) 

 

Деца от 0 до 3 г. – 

здрави; 

Деца от 0 до 7 години – 

Казанлък 70 70  Грижа за деца , настанени в 

специализирана институция. 

с. Бузовград, 

община 

Казанлък 

Налична, за 

трансформиране 

съвместно с МЗ 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

с увреждания 

43 ЦНСТ, за 

деца/младежи с 

увреждания 

(ДДД) 

Услугата се 

предоставя от 

Фондация 

„Сийдър“ 

Деца и младежи с 

увреждания изведени от 

СИ или от семейството 

Област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца и младежи 

с тежки увреждания, които не могат 

да се обслужват сами в среда, близка 

до семейната. 

Казанлък Налична  

44 ЦНСТ, за 

деца/младежи с 

увреждания 

(ДДД)  

Услугата се 

предоставя от 

Фондация 

„Сийдър“ 

Деца и младежи с 

увреждания изведени от 

СИ или от семейството 

Област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца и младежи 

с тежки увреждания, които не могат 

да се обслужват сами в среда, близка 

до семейната. 

Казанлък Налична 

45 ЦНСТ, за 

деца/младежи 

без увреждания 

(ДДД) 

Услугата се 

предоставя от 

Фондация 

„Сийдър“ 

Деца и младежи без 

увреждания в 

риск,изведени от СИ или 

от семейството 

Област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца и младежи 

с тежки увреждания, които не могат 

да се обслужват сами в среда, близка 

до семейната. 

Казанлък Налична 

46 Приемна грижа 

(проектно 

финансиране по 

Деца в риск, изведени от 

СУ или семейство  

Община 

Казанлък 

11 

деца 

11 

прие

11 

деца 

12 

 Отглеждане на деца в риск, в 

семейна среда 

Казанлък Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

ОП РЧР) м.сем

. 

прие

м. 

сем. 

47 ЦОП 

( ДДД) 
Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане 

от училище 

Деца, необхванати и 

отпаднали от училище 

Раднево 40 40 40 Превенция на изоставяне; Подкрепа 

на семейството при отглеждане на 

детето; работа с деца и родители за 

връщане в училище, Консултации; 

Услуги за деинституционализация 

Реинтеграция в семейството, 

превенция на насилието. 

Раднево Налична 

48 ЦСРИ 

(ДДД) 

Лица и деца с 

увреждания,  временно 

нетрудоспособни и лица 

в неравностойно 

положение. 

Раднево 40 40 40 Медицинска, социална и 

психологична рехабилитация, 

консултации – социални, правни, 

здравни, психологически и 

пенсионни, умения за 

самостоятелност. Занимания в 

компютърен кабинет. Организиране 

на свободното време. Мобилни 

услуги от рехабилитатор и психолог. 

Разширяване на услугата чрез 

развитие на мобилност в селата от 

общината. 

Раднево Налична 

49 ЦНСТ 

(ДДД) 

За деца в риск  Раднево 15 15 15 Задоволяване на основни жизнени 

потребности. Осигуряване на 

безопасна и сигурна среда за 

живеене. Психологическа подкрепа 

на децата и техните семейства. 

Предоставяне на набор от услуги, 

грижа и занимания за формиране и 

Раднево Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

развитие на различни навици и 

умения. Организиране на свободното 

време и създаване на условия за 

индивидуална изява на 

способностите на всяко дете. 

50 Приемна грижа 

(проектно 

финансиране по 

ОП РЧР) 

Деца в риск, изведени от 

СУ или семейство  

Община 

Раднево 

   Отглеждане на деца в риск, в 

семейна среда 

Раднево Налична 

51 Здравни 

медиатори 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

МЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности: 

- деца 

- бременни 

- възрастни хора 

- хронично болни 

- хора с увреждания 

Раднево    Подпомагане на процеса на достъп 

до услуги в сферата на 

здравеопазването. Осъществява 

контакти между ОПЛ, други мед. 

специалисти и пациенти. 

Профилактика за деца и възрастни; 

участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа 

на майчинството. Консултиране на 

целевата група по проблемите на 

семейното планиране и 

репродуктивното здраве. 

Раднево Налична 

52 Дневен център 

за деца с 

увреждания 

(ДЦДМУ) – 

(ДДД) 

Деца и младежи с 

увреждания от 3 до 25 

години 

Гълъбово 30 30 30 Подпомагане и разширяване 

възможностите, децата и младежите 

да водят самостоятелен живот. 

Задоволяване на ежедневни, здравни, 

образователни и рехабилитационни 

потребности. Организиране на 

свободно време и социално 

включване.    

Гълъбово Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

53 Приемна грижа 

(Доставчик ДСП) 

Деца в риск, изведени от 

СУ или семейство  

Община 

Гълъбово 

4 4 6 Отглеждане на деца в риск, в 

семейна среда 

Гълъбово Налична 

54 Здравни 

медиатори 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

МЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности: 

- деца 

- бременни 

- възрастни хора 

- хронично болни 

- хора с увреждания 

Гълъбово 

Мъдрец 

2 2 2 Подпомагане на процеса на достъп 

до услуги в сферата на 

здравеопазването. Осъществява 

контакти между ОПЛ, други мед. 

специалисти и пациенти. 

Профилактика за деца и възрастни; 

участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа 

на майчинството. Консултиране на 

целевата група по проблемите на 

семейното планиране и 

репродуктивното здраве. 

Гълъбово 2015 не е налична 

55 Център за 

обществена 

подкрепа 

(за ДДД) 

 

ЦОП 

 

Деца и деца с 

увреждания в риск от 

изоставяне и техните 

семейства; 

Семейства и деца в риск 

от неглижиране и 

семейства и деца от 

непълни семейства; 

Деца с увреждания в 

семейна среда; 

Семейства с деца в риск 

от ромската общност; 

Деца на родители, 

работещи в чужбина; 

Деца и младежи , 

Община 

Гълъбово 

- - 30 Превенция на изоставянето, семейно 

консултиране и подкрепа развитие 

на родителски умения, дейности по 

навременна  диагностика и ранна 

интервенция при раждане на дете с 

увреждания, консултиране и 

подкрепа на семейства в риск, 

превенция на насилието и 

отпадането от училище, 

консултиране и подкрепа на деца с 

противообществени прояви, 

дейности, свързани с реинтегриране 

на децата, напускащи СИ, обучение 

за самостоятелен живот и социална 

интеграция на децата. 

 

Гр. Гълъбово Нова през 

2018 г. 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

напуснали 

СИ; Деца в риск от 

отпадане от училище; 

Деца и младежи  в риск 

от и жертва на насилие; 

Лица от етнически 

общности в 

неравностойно 

положение; 

56 ЦОП 

(ДДД) 

Деца и семейства в риск 

Деца от социални 

услуги-резидентен тип.  

Чирпан 60 30 60 Комплекс от социални услуги, 

свързани с извършване на 

рехабилитация,  социално-правни 

консултации, образователно и 

професионално ориентиране, 

изготвяне и осъществяване на 

индивидуални програми за социално 

включване. Работа със семействата. 

Мобилни екипи за предоставяне на 

услугата в малките населени места. 

Чирпан Налична 

57 ЦНСТ, за 

деца/младежи с 

увреждания 

(ДДД) 

Деца и младежи с 

увреждания изведени от 

СИ или от семейството 

Област 

Стара 

Загора 

14 14 14 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за деца и младежи 

с тежки увреждания, които не могат 

да се обслужват сами в среда, близка 

до семейната. 

Чирпан Налична 

58 Приемна грижа 

(проектно 

финансиране по 

ОП РЧР) 

Деца в риск, изведени от 

СУ или семейство  

Община 

Чирпан 

12 18 18 Отглеждане на деца в риск, в 

семейна среда 

Чирпан Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

59 ЦСРИ за деца 

(ДДД) 

Деца, настанени в  ЦНСТ 

– ползващи постоянна / 

институционална/, 

седмична или дневна 

грижа; Младежи, 

напускащи, ЦНСТ, 

Преходни или Защитени 

жилища; Деца в риск от 

отпадане от училище. 

Деца, отпаднали от 

училище и такива, 

необхванати от 

образователната система; 

Деца и младежи в риск, с 

ограничена възможност 

за достъп до обществени 

ресурси и подкрепа в 

насока интеграция и 

реинтеграция, превенция 

на рисково поведение, 

наблюдение и подкрепа, 

постреинтеграционна 

работа, посредничество и 

застъпничество с оглед 

достъп до обществени 

ресурси, подготовка за 

самостоятелен  живот, 

деца в етнически 

обособени квартали на 

територията на община 

Чирпан, семейства на 

Община 

Чирпан 

- - 30 Предоставянето на услугата ЦСРИ 

цели подкрепа на индивидуалното 

развитие, поддържане и придобиване 

на нови способности и 

самостоятелност на деца от различни 

рискови групи, чрез целенасочени 

дейности за интеграция и превенция 

на социалното изключване. Услугата 

включва разнообразни 

консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности, 

насочени към създаване, поддържане 

и разширяване на социалните 

умения, както и обучение за  водене 

на самостоятелен начин на живот. 

Чирпан планирана 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

гореизброените групи. 

60 Център за 

обществена 

подкрепа 

(ЦОП) 

(ДДД) 

Деца и семейства в риск 

Деца от СИ, 

неглижирани деца, 

изоставени деца 

Община 

Мъглиж 

 40 40 Комплекс от социални услуги, 

свързани с извършване на 

рехабилитация,  социално-правни 

консултации, образователно и 

професионално ориентиране, 

изготвяне и осъществяване на 

индивидуални програми за социално 

включване. Работа със семействата. 

Мобилни екипи за предоставяне на 

услугата в малките населени места. 

с. Ягода Проект  

61 Приемна грижа 

(Доставчик ДСП) 

Деца в риск, изведени от 

СУ или семейство  

Община 

Павел баня 

1 1 1 Отглеждане на деца в риск, в 

семейна среда 

Павел баня Налична 

62 ЦОП Деца от 0-18 г.и техните 

семейства в риск, 

семейства с деца със 

СОП, семейства в риск 

от разрушаване на 

семейните връзки, 

кандидати за или вече 

одобрени приемни 

семейства, кандидати за 

или вече одобрени 

осиновители, деца с 

рисково поведение и др. 

Младежи напускащи СИ. 

Община 

Павел баня 
0 0 30 Подобряване качеството на живот на 

деца в семейна и социална среда, 

чрез услуги достъпни са всяко дете и 

неговото семейство. 

Превенция на изоставянето, 

подкрепа на семейството при 

отглеждане на детето, работа с деца 

и родители за връщане в училище, 

консултиране на   лица желаещи да 

станат осиновители или приемни 

родители, организиране на 

обществени кампании . 

Консултиране на младежи 

напускащи СИ. 

гр. Павел баня Нова 2017 

63 ДЦДУ Деца с увреждания Община 

Павел баня 
0 0 20 Социални услуги насочени към 

цялостно обслужване на децата през 

гр. Павел баня Нова 2018 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

деня. Осн.дейности- обучение в 

различни сфери, овладяване на 

знания в домакинството, рисуване, 

спорт, групова и индивидуална 

работа, работа със семейството, 

трудотерапия, музикотерапия. 

64 Център за 

Обществена 

подкрепа 

/ ЦОП / 

Деца и деца с 

увреждания в риск от 

изоставяне и техните 

семействаа;  

Семейства и деца в риск 

от неглижиране и сем-ва 

и деца от непълни 

семейства; 

Деца с увреждания в 

семейна среда; 

Семейства с деца в риск 

от ромската общност; 

Деца на родители, 

работещи в чужбина; 

Деца и младежи, 

напуснали СИ; 

Деца в риск от отпадане 

от училище; 

Деца и младежи  в риск 

от и жертва на насилие; 

Лица от етнически 

общности в 

Община 

Гурково 

25 25 25 Социални услуги, свързани със 

превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и отпадане 

от училище, деинституционализация 

и реинтеграция на деца,обучение в 

умения на самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от 

институции, консултиране и 

подкрепа на семейства в риск, 

оценяване и обучение на бъдещи 

приемни родители и осиновители, 

консултиране и подкрепа на деца с 

противообществени прояви. 

гр. Гурково Нова  

за откриване 
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№ 

 

Услуга, име 

вид4   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

неравностойно 

положение; 

65 Дом за 

социални 

услуги от 

резидентен тип 

ЦНСТ и ЦСРИ 

 

(ДДД) 

За деца и възрастни  Община 

Николаево 

 60 60 Предоставяне на социални услуги на 

стари хора и деца, нуждаещи се от 

ежедневни грижи и социална 

интеграция, самотно живеещи, с 

увреждания, с ниски доходи или 

други обстоятелства, поставящи ги в 

риск 

Николаево Година за стартиране 

2016 

66 Услуги по 

проект 

„Социално 

включване” и 

устойчивост по 

ОП РЧР 

Семейства с деца от 0 до 

7 г. вкл. деца с 

увреждания  

Община 

Николаево 

400 200 450 Предоставяне на услуги:  

„Допълнителна подготовка за равен 

старт в училище“; 

“Здравна консултация за деца“ 

“Формиране и развитие на 

родителски умения“ и „Семейно 

консултиране и подкрепа“; 

Община 

Николаево 

2016 г. 

67 Приемна грижа 

(Доставчик ДСП) 

Деца в риск, изведени от 

СУ или семейство  

Община Бр. 

Даскалови 

- - - Отглеждане на деца в риск, в 

семейна среда 

с. Братя 

Даскалови 

Налична 

68 Приемна грижа 

(Доставчик ДСП) 

Деца в риск, изведени от 

СУ или семейство  

Община 

Опан 

1 1  Отглеждане на деца в риск, в 

семейна среда 

с. Опан Налична 

69 ЛА, СА, ДП 

(Програми и 

проекти по ОП 

РЧР) 

За деца с увреждания Всички 

общини в 

област 

Стара 

Загора 

   Грижа за деца с увреждания в 

семейна среда 

Всички общини 

в област Стара 

Загора 

Налична 
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4.2.     Направление 2: Лица с увреждания. 

 

Приоритет: Осигуряване на условия за социално включване на лица с увреждания. 

 

Обща цел: Развитие на нови социални услуги за социално включване и подобряване 

качеството на съществуващите услуги за лица с увреждания. 

 

Специфична цел 2.1. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за 

хората с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез: 

Мярка 2.1.1. Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен тип за 

настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, 

близка до семейната.  

Услугите от резидентен тип включват Защитени жилища, Преходни жилища, 

Наблюдавани жилища, Центрове за настаняване от семеен тип и нови форми за малки 

групови домове с малък капацитет и гъвкави грижи, адаптирани към индивидуалните 

потребности на отделните клиенти, в съответствие със съвременните стандарти. Те ще 

предоставят подобрена резидентна грижа в среда, близка до семейната за хора с 

увреждания, които не са в състояние да живеят сами и имат нужда от резидентна услуга. 

Дейност 2.1.1.1. Продължаване дейностите на Защитените жилища за хора с 

умствена изостаналост – 2 бр. в община Стара Загора за предоставяне подслон и 

ежедневни грижи за лица с увреждания в среда, близка до семейната. Наличните към 

момента две ЗЖ са с капацитет по 10 места всяко. 

Дейност 2.1.1.2. Продължаване и разширяване на дейността на Защитеното жилище 

за хора с умствена изостаналост в с. Овощник, община Казанлък, в момента с капацитет 8 

места. Предвидено е до 2020г. капацитетът му да бъде увеличен на 13 места.  

Дейност 2.1.1.3. Продължаване на дейността на Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост в гр. Казанлък с капацитет 8 места. 

Дейност 2.1.1.4. Продължаване на дейността на Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост в гр. Гълъбово с капацитет 8 места. 

Дейност 2.1.1.5. Разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип за възрастни 

хора с  умствена изостаналост в община Стара Загора за предоставяне на резидентна  

индивидуална грижа на потребителите на социалната услуга, осигуряване качество на 

живот,  недопускане на социално изключване и подкрепа на техните семейства. Планирано 

е изграждането на два центъра с капацитет по 15 потребители. Разкриването е планирано 

след 2017г., съобразно плана към НСДГ.  
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Дейност 2.1.1.6. Разкриване на 2 бр. Центрове за настаняване от семеен тип за лица 

с психични разстройства или деменция в община Стара Загора за предоставяне на 

резидентна  индивидуална грижа на потребителите на социалната услуга, осигуряване 

качество на живот,  недопускане на социално изключване и подкрепа на техните 

семейства. Всеки от центровете ще бъде с капацитет по 15 места. Разкриването им ще бъде 

съобразено с Плана към НСДГ и се предвижда да бъде след 2017г. 

Дейност 2.1.1.7.  Разкриване на 2 бр. Центрове за настаняване от семеен тип за лица 

с физически увреждания в община Стара Загора за предоставяне на резидентна  

индивидуална грижа на потребителите на социалната услуга, осигуряване качество на 

живот,  недопускане на социално изключване и подкрепа на техните семейства. Всеки от 

центровете ще бъде с капацитет по 15 места. Разкриването им ще бъде съобразено с Плана 

към НСДГ и се предвижда да бъде след 2017г. 

Дейност 2.1.1.8. Разкриване на 1 бр. Център за настаняване от семеен тип за лица с 

деменция в с. Виден, община Павел баня за предоставяне на резидентна  индивидуална 

грижа на потребителите на социалната услуга, осигуряване качество на живот,  

недопускане на социално изключване и подкрепа на техните семейства. Центърът ще бъде 

с капацитет по 12 места. Разкриването се предвижда да бъде през 2018г. 

Дейност 2.1.1.9.  Разкриване на 2 бр. Центрове за настаняване от семеен тип за лица 

с физически увреждания в община Гурково за предоставяне на резидентна  индивидуална 

грижа на потребителите на социалната услуга, осигуряване качество на живот,  

недопускане на социално изключване и подкрепа на техните семейства. Всеки от 

центровете ще бъде с капацитет по 15 места. Разкриването им ще бъде до 2020г. 

Дейност 2.1.1.10. Разкриване на Дом за социални услуги от резидентен тип ЦНСТ и 

ЦСРИ за деца и възрастни в община Николаево с капацитет 60 места. Предвидено е 

услугата да бъде разкрита през 2016г. като ДДД. 

 Дейност 2.1.1.11.  Разкриване в община Стара Загора на два броя Защитени 

жилища за хора с психични разстройства, всяко с капацитет 15 места. Разкриването им ще 

бъде съобразено с Плана към НСДГ и се предвижда да бъде след 2017г.         

Дейност 2.1.1.12.  Разкриване на два броя Защитени жилища за хора с физически 

увреждания в община Стара Загора, всяко с капацитет 15 места. Разкриването им ще бъде 

съобразено с Плана към НСДГ и се предвижда да бъде след 2017г.         

 

Специфична цел 2.2. Да се осигурят условия за достоен и пълноценен живот на 

хората с увреждания в семейна среда, чрез разкриване на услуги и грижа в 

общността: 

Мярка 2.2.1. Подкрепа от ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания 

на територията на област Стара Загора.  
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Планираните ЦСРИ в област Стара Загора целят осигуряване подкрепа и 

предоставяне на комплекс от социални услуги, медицинска и социална рехабилитация, 

социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране 

както за децата, така и за възрастните хора с увреждания. В рамките ЦСРИ за хора с 

увреждания се предвижда подкрепа за възрастни лица с увреждания и техните семейства. 

Освен това семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания ще 

получават в ЦСРИ специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно, 

психологическо, социално, юридическо). Постепенно ще се развият мобилни услуги, които 

да обхванат хората с увреждания в цялата област и да осигурят достъп до услуги в семейна 

среда за децата и хората с увреждания, живеещи в малки изолирани населени места. 

Планираната мобилност е двупосочна. Първо, услугата ще отиде при клиента, когато не се 

изисква специално оборудване (например, рехабилитатор и психолог могат да предоставят 

част от услугите на място при посещение по адреси в селата по график); на място ще се 

предоставят консултации за семействата и обучения за ползване на техническите помощни 

средства и др. Второ, чрез осигуряване на специализиран транспорт клиентът може да 

бъде доведен до услугата в ЦСРИ. 

Дейност 2.2.1.1. Продължаване дейността на ЦСРИ за възрастни с увреждания, 

предлагащо услуги за лица с психични разстройства в община Стара Загора с настоящ 

капацитет 35 места. 

Дейност 2.2.1.2. Разкриване в община Стара Загора на ЦСРИ за възрастни хора със 

зрителни увреждания с капацитет 30 места. Разкриването е планирано за 2020г. 

Дейност 2.2.1.3. Продължанване дейността на ЦСРИ за лица и деца с увреждания в 

община Раднево с капацитет 40 места.    

Дейност 2.2.1.4. Разкриване в община Гълъбово на ЦСРИ за пълнолетни лица с 

увреждания с капацитет 30 места. Разкриването е планирано след 2017г. 

Дейност 2.2.1.5. Разкриване в община Гурково на ЦСРИ за пълнолетни лица с 

увреждания с капацитет 25 места. Разкриването е планирано след 2016г. 

 

Мярка 2.2.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 

ежедневието на хората с увреждания и техните семейства. 

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности в къщи (като помощ 

при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на 

дневни и почасови услуги извън дома (дневни центрове и алтернативни форми на 

заместваща грижа). 

Дейност 2.2.2.1. Разкриване на нови услуги и разширяване обхвата на наличните 

услуги, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания като домашен помощник, 

социален и личен асистент чрез Националните и Оперативни Програми  /личен асистент, 

социален асистент, домашен помощник/.   
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Дейност 2.2.2.2. Включване на допълнителни услуги към Домашния социален 

патронаж  и по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места. 

Дейност 2.2.2.3. Продължаване дейността на Дневния център за възрастни хора с  

увреждания в община Стара Загора за предоставяне на услуги за лица с ментални 

увреждания и хронични психични проблеми, живеещи в семейна среда. Центърът е с 

капацитет 30 места. 

Дейност 2.2.2.4. Продължаване дейността на Дневния център за възрастни хора с  

увреждания в община Стара Загора за предоставяне на услуги за лица с умствена 

изостаналост, живеещи в семейна среда. Центърът е с капацитет 20 места. 

Дейност 2.2.2.5. Продължаване и разширяване дейността на Дневния център за 

възрастни хора с увреждания в община Казанлък за предоставяне на услуги за лица на 

възраст от 18 до 35 години с увреждания, живеещи в семейна среда. Центърът е с 

капацитет 15 места като се предвижда до 2020 г. капацитетът му да бъде увеличен на 20 

места. 

 

Мярка 2.2.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на 

хората с увреждания. 

Дейност 2.2.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна 

среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски 

градини, предприятия и пр.  

Дейност 2.2.3.2. Дейности на Дирекции ”Бюро по труда”, общините и местни НПО 

на територията на областта за предоставяне на услуги, насочени към заетост, 

професионално ориентиране и професионална квалификация (преквалификация), обучение 

и практически умения  за лицата с увреждания с право на работа. 

Дейност 2.2.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на  

възможности за независим самостоятелен живот.  

 

Специфична цел 2.3. Подобряване на условията на живот и качеството на грижите в  

съществуващите специализирани институции за хора с увреждания в област Стара 

Загора.  

Мярка 2.3.1. Осигуряване на специфичните потребности на хората с увреждания, 

настанени в специализирана институция. 

Дейност 2.3.1.1. Подобряване на грижата в ДВХФУ Стара Загора с капацитет 211 

места в т.ч. обучения и супервизия на персонала, въвеждане на нови форми за социално 

общуване, обновяване на материалната база. 
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Дейност 2.3.1.2. Подобряване на грижата в ДВХПР с. Лясково, община Стара 

Загора в т.ч. обучения и супервизия на персонала, въвеждане на нови форми за социално 

общуване, обновяване на материалната база.  

Дейност 2.3.1.3. Подобряване на грижата в ДВХД община Казанлък в т.ч. обучения 

и супервизия на персонала, въвеждане на нови форми за социално общуване, обновяване 

на материалната база.  

 

Мярка 2.3.2. Планиране на дейностите по деинституционализация на грижите за хора с 

увреждания, съобразно План за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна 

грижа. 

В зависимост от реализиращите се на национално ниво политики по 

деинституционализация на услугите за възрастни хора с увреждания и съобразно 

утвърдени и ресурсно обезпечени стратегически документи в сферата, ще се планират и 

реализират конкретни мерки, дейности и услуги на регионално и местно ниво.  
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Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в област Стара Загора – 

Направление 2: Лица с увреждания 

 

№ 

 

Услуга, име 

вид5   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

1 Дневен център 

за възрастни с 

увреждания 

(ДДД) 

Възрастни с ментални 

увреждания и хронични 

психични проблеми,  

живеещи в семейна среда 

Стара 

Загора 

30 30 30 Дневни и почасови грижи 

Медицинска и социална 

рехабилитация, трудотерапия, 

консултиране, арттерапия. 

Стара Загора 

ул. “Армейска” 

№ 16 

 

Налична 

 

2 Дневен център 

за възрастни с  

увреждания  

(ДДД) 

Възрастни с умствена 

изостаналост 

Стара 

Загора 

20 20 20 Дневни и почасови грижи 

Медицинска и социална 

рехабилитация, трудотерапия, 

консултиране, арттерапия 

Стара Загора 

ул. “Антон 

Марчин” № 25 

 

Налична 

 

3 Защитено 

жилище за хора 

с УИ    

(ДДД) 

 Мъже с умствени 

увреждания, изведени от 

специализирани 

институции 

Всички 

общини в 

областта 

10 10 10 Подкрепа на мъже с лека и средна 

степен на УИ. Създаване на умения 

за самостоятелен живот. 

Трудотерапия, обучителни 

програми, посредничество за работа, 

социализация. 

Стара Загора 

ул. “Антон 

Марчин” № 19 

 

Налична 

 

4 Защитено 

жилище за хора 

с УИ    

(ДДД) 

 Жени с умствени 

увреждания, изведени от 

специализирани 

институции 

Всички 

общини в 

областта 

10 10 10 Подкрепа на жени с лека и средна 

степен на УИ. Създаване на умения 

за самостоятелен живот. 

Трудотерапия, обучителни 

програми, посредничество за работа, 

социализация. 

Стара Загора 

ул. “Антон 

Марчин”  

№ 21-А 

 

Налична 

 

                                                 

5 Отбелязва се видът на планираните социални и др. услуги, като държавно-делегирани дейности (ДДД), общински дейности, смесени услуги и пр.  
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№ 

 

Услуга, име 

вид5   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

5 ЦСРИ за 

възрастни с 

увреждания 

(ДДД) 

Възрастни хора с 

психични разстройства 

Стара 

Загора 

35 35 35 Дневни и почасови грижи 

Медицинска и социална 

рехабилитация, трудотерапия, 

Консултиране, арт-терапия, 

психотерапия, индивидуална и 

групова работа. 

Стара Загора 

Ул. „Поп Минчо 

Кънчев“ 70-72 

Налична 

6 ЦСРИ за 

възрастни с 

увреждания 

(за ДДД) 

Възрастни хора със 

зрителни увреждания 

Стара 

Загора 

0 0 30 Социална работа, Консултиране, 

Медицинска рехабилитация, 

терапевтична и обучителна дейност. 

Стара Загора Нова, за разкриване 

до 2020г. 

7 ДВХФУ  

(ДДД) 

Възрастни с физически 

увреждания (мъже и 

жени), нуждаещи се от 

резидентна грижа 

Национална 

 

211 211 Съобра

зно 

План 

към 

НСДГ 

Осигуряване на резидентна грижа за 

хора с физически увреждания, 

нуждаещи се от 24 обгрижване. 

Стара Загора 

ул. “Хан 

Аспарух” № 47 

 

Налична 

8 ДВПР, с. 

Лясково (ДДД) 

Възрастни с хронични 

психични разстройства 

Национална 

 

60 60 Съобра

зно 

План 

към 

НСДГ 

Осигуряване на резидентна грижа за 

хора с психически разстройства, 

нуждаещи се от 24 обгрижване. 

с. Лясково, 

община  

Стара Загора 

Налична 

9 ЛА, СА, ДП 

(Проектно 

финасиране) 

 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Стара 

Загора 

-   Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Стара Загора Налична, проектно 

финансиране 

10 ЦНСТ за 

възрастни хора 

с психични 

разстройства 

Възрастни хора с 

психични разстройства 

или деменция, настанени 

в СИ или в общността с 

национален 0 0 30 

  

Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за лица с психични 

разстройства или деменция, които не 

могат да се обслужват сами в среда, 

Община Стара 

Загора 

Нова, планиране, 

изграждане и 

разкриване до 2020г. 

Съобразно План към 
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№ 

 

Услуга, име 

вид5   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

или деменция – 

2 броя 

( ДДД) 

2 х 15 места  

риск от настаняване в СИ близка до семейната. НСДГ 

11 ЦНСТ за 

възрастни хора 

физически 

увреждания – 2 

броя 

( ДДД) 

2 х 15 места  

Възрастни хора с 

физически увреждания, 

настанени в СИ или в 

общността с риск от 

настаняване в СИ 

национален 0 0 30 

  

Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за лица с 

физически увруждания, които не 

могат да се обслужват сами в среда, 

близка до семейната. 

Община Стара 

Загора 

Нова, планиране, 

изграждане и 

разкриване до 2020г. 

Съобразно План към 

НСДГ 

12 ЦНСТ за 

възрастни хора 

умствена 

изостаналост – 

2 броя 

( ДДД) 

2 х 15 места  

Възрастни хора с 

умствена изостаналост, 

настанени в СИ или в 

общността с риск от 

настаняване в СИ 

национален 0 0 30 

  

Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за лица умствена 

изостаналост, които не могат да се 

обслужват сами в среда, близка до 

семейната. 

Община Стара 

Загора 

Нова, планиране, 

изграждане и 

разкриване до 2020г. 

Съобразно План към 

НСДГ 

13 Защитено 

жилище за хора 

с психични 

разстройства – 

2 бр. 

( ДДД) 

2 х 15 места 

Лица с психични 

увреждания със средна 

до ниска степе на 

зависимост от грижа, 

изведени от СИ или с 

риск от 

институционализация 

национален 0 0 30 

  

Подкрепа на лица с психични 

разстройства. Създаване на умения 

за самостоятелен живот. 

Трудотерапия, обучителни 

програми, посредничество за работа, 

социализация. 

Община Стара 

Загора 

Нова, планиране, 

изграждане и 

разкриване до 2020г. 

Съобразно План към 

НСДГ 

14 Защитено 

жилище за хора 

Лица с физически 

увреждания със средна 

национален 0 0 30 Подкрепа на лица с физически 

увреждания.  Създаване на умения за 

Община Стара 

Загора 

Нова, планиране, 

изграждане и 
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№ 

 

Услуга, име 

вид5   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

физически 

увреждания – 2 

бр. 

( ДДД) 

2 х 15 места 

до ниска степе на 

зависимост от грижа, 

изведени от СИ или с 

риск от 

институционализация 

  самостоятелен живот. Трудотерапия, 

обучителни програми, 

посредничество за работа, 

социализация. 

разкриване до 2020г. 

Съобразно План към 

НСДГ 

15 Хоспис  

медико-

социална 

услуга 

 

Хора с тежки 

увреждания с чужда 

помощ – неподвижни, 

нуждаещи се от 

непрекъсната грижа 

Община 

Стара 

Загора 

   Медицинска рехабилитация 

Резидентни грижи при мн.тежки 

случаи 

Община Стара 

Загора 

Налична, частни 

услуги 

16 ЗЖ за хора с 

умствена 

изостаналост 

(ДДД) 

Услугата се 

предоставя от 

СНЦ„Оптима“ 

 Лица с умствена 

изостаналост, изведени 

от СИ 

Всички 

общини от 

областта 

8 8 13 Осигуряване на резидентна грижа за 

лица с увреждания и 

предотвратяване от настаняване в 

СИ. 

С. Овощник, 

община 

Казанлък 

Налична 

17 ЗЖ за хора с 

умствена 

изостаналост 

(ДДД) 

Услугата се 

предоставя от 

Фондация 

„Сийдър“ 

 Лица с умствена 

изостаналост, изведени 

от СИ 

Всички 

общини от 

областта 

8 8 8 Осигуряване на резидентна грижа за 

лица с увреждания и 

предотвратяване от настаняване в 

СИ. 

Казанлък Налична 

18 ЛА, СА, ДП 

(финансиране от 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания, 

Казанлък    Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

Казанлък Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид5   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

ЕСФ) самотноживеещи хора включване. 

19 ДЦВХУ – 

( ДДД) 

Хора с увреждания от 18 

до 35 годишна възраст, 

живеещи в семейна среда 

Казанлък 15 15 20 Дневни и почасови грижи; 

предоставяне на храна, задоволяване 

на ежедневните, здравните, 

образователните и 

рехабилитационните потребности, 

както и организация на свободното 

време и личните контакти.  

Казанлък Налична 

20 Дом за 

възрастни хора 

с деменция- 

ДВХД 

(ДДД) 

Възрастни хора с 

установена диагноза 

„деменция” 

 

 

национален 70 70 ОТПА

ДА 

ТЕК 

СТА: 

Съобра

зно 

План 

към 

НСДГ 

Предоставяне на здравни грижи, 

комунално-битово обслужване, 

рехабилитация, различни форми на 

социална работа, според 

възможностите и потребностите на 

потребителите. 

Казанлък Налична 

21 СУ - клубна 

форма 

- клубове на 

хората с 

увреждания 

 

финансирането   

е от бюджета на 

Община Казанлък 

хора с увреждания 

 

 

  

община 

Казанлък 

член

о-ве 

 

 

член

о-ве 

 

 

  гр. Казанлък Налична 

  

 

 

 

  

22 ЦСРИ 

(ДДД) 

Лица и деца с 

увреждания,  временно 

Раднево 40 40  Медицинска, социална и 

психологична рехабилитация, 

Раднево Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид5   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

нетрудоспособни и лица 

в неравностойно 

положение. 

консултации – социални, правни, 

здравни, психологически и 

пенсионни, умения за 

самостоятелност. Занимания в 

компютърен кабинет. Организиране 

на свободното време. Мобилни 

услуги от рехабилитатор и психолог. 

Разширяване на услугата чрез 

развитие на мобилност в селата от 

общината. 

23 ЛА, СА, ДП 

(ДДД) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Раднево    Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Раднево Налична 

24 ЗЖ за 

възрастни с 

умствена 

изостаналост 

(ДДД) 

Жени с умствена 

изостаналост, изведени 

от СИ 

Всички 

общини от 

областта 

8 8 8 Осигуряване на резидентна грижа за 

лица с увреждания и 

предотвратяване от настаняване в 

СИ. 

Гълъбово Налична 

25 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Гълъбово 38 40 60 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Гълъбово Налична 

26 ЦСРИ 

(ДДД) 

  

Пълнолетни лица с 

увреждания, в т.ч. 

самотно живеещи стари 

хора с различни 

увреждания; Лица с 

тежки увреждания с 

чужда помощ; 

Семейства и близки на 

Община 

Гълъбово 

- - 30 Рехабилитация, социално- правни 

консултации; 

Образователно и професионално 

обучение; 

Изграждане на умения за 

самостоятелен и независим живот 

Индивидуални програми за соц. 

Гр. Гълъбово Нова, за планиране 

след 2017 г. 
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№ 

 

Услуга, име 

вид5   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

хора с увреждания;  Деца 

младежи и лица, 

напуснали СИ с 

увреждания 

включване; 

 

27 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Чирпан 23 50 50 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Чирпан Налична 

28 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Мъглиж 

25 27 30 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

гр. Мъглиж Налична 

29 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Павел баня 

16 31 30 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Павел баня Налична 

30 ЦНСТ за лица с 

деменция 

Възрастни лица с 

деменция 

Община 

Павел баня 
0 0 12 Резидентна грижа – нужда от 

постоянно 24-часово обгрижване на 

лица с деменция 

 

с.Виден 

общ.Павел баня 

Нова 2018 

31 ЛА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Гурково 

 35  Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

гр. Гурково налична  

По ОП ”РЧР” 

схема ”Независим 

живот” 

32 Клуб на 

пенсионера и 

инвалида  - 3 

бр. 

Общинска 

хора с увреждания Община 

Гурково 

 

 

 

  Услуга и  за хора с увреждания за 

разширяване обхвата на социалния 

им живот. 

гр.Гурково 

с.Паничерево 

с.Конаре 

налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид5   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

дейност 

33 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

/ ЦСРИ / 

Пълнолетни лица с 

увреждания, в т.ч. 

самотно живеещи стари 

хора с разл. увреждания; 

Лица с тежки 

увреждания с чужда 

помощ; 

Семейства и близки на 

хора с увреждания; 

Деца младежи и лица, 

напуснали СИ с 

увреждания 

Община 

Гурково 

25 25 25 Рехабилитация, социално- правни 

консултации; 

Образователно и професионално 

обучение; 

Изграждане на умения за 

самостоятелен и независим живот 

Индивидуални програми за соц. 

включване; 

 

гр. Гурково Нова за откриване 

34 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни с 

физически 

увреждания 

/ ЦНСТВФУ/ -  

2 бр. 

Стари хора; стари хора с 

разл. увреждания; 

самотно живеещи стари 

хора; самотно живеещи 

стари хора със 

затруднения в 

самообслужването 

Община 

Гурково 

30 30 30 Резидентна грижа семеен тип – 

предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за стари хора в 

среда, близка до семейната. 

гр. Гурково Нова 

за откриване 

 

35 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Николаево 

34 43 50 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Община 

Николаево 

Налична 

36 Дом за 

социални 

услуги от 

резидентен тип 

За деца и възрастни Община 

Николаево 

 60 60 Предоставяне на социални услуги на 

стари хора и деца, нуждаещи се от 

ежедневни грижи и социална 

интеграция, самотно живеещи, с 

Николаево Година за стартиране 

2016 
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№ 

 

Услуга, име 

вид5   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

ЦНСТ и ЦСРИ 

 

(ДДД) 

увреждания, с ниски доходи или 

други обстоятелства, поставящи ги в 

риск 

 

37 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Братя 

Даскалови 

26 40 40 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

с. Братя 

Даскалови 

Налична 

38 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Опан 

   Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

с. Опан Налична 
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4.3.  Направление 3:  Стари хора 

 

Приоритет: Подобряване качеството на живот и грижа за старите хора. 

 

Обща цел 3: Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички населени 

места в областта, като се спазва принципът за независим живот в семейна среда или в 

среда близка до нея, чрез развитие на широка мрежа от услуги в общността и 

осигуряване на достъп до качествена резидентна грижа.  

 

Специфична цел 3.1. Развиване на широка мрежа от услуги, предоставяни в домашна 

среда, с цел осигуряване на спокоен и достоен живот на старите хора. 

Мярка 3.1.1 Развиване на функциите и дейностите на Домашен социален патронаж и 

развитие на мобилни услуги за обхващане на малките изолирани населени места в 

областта. 

Домашният социален патронаж е мобилна услуга с традиции и е добре позната. Тя 

достига до домовете на своите клиенти и има потенциал да изгради широка мрежа от 

услуги  за подкрепа в ежедневието на стари хора в семейна среда и особено за самотно 

живеещи в изолирани населени места, които нямат достъп до други социални услуги. Тези 

дейности предполагат допълнително финансиране и ресурси, които надхвърлят 

възможностите на общинските бюджети и изискват привличане на средства от програми и 

от местния бизнес. Желателно е общините да се стремят да запазят и доразвият 

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. 

Дейност 3.1.1.1 Разширяване на предоставяните услуги от Домашен социален 

патронаж на нуждаещите се лица от почти всички обхванати населени места. Разширеният 

списък на дейности на патронажите включва: 

 - Предоставяне на храна по домовете и хранене – към момента се извършва от 

всички патронажи, разкрити на територията на областта; 

 - Помощ при поддържане на лична хигиена, медицински услуги и манипулации; 

 - Помощ в домакинството, подкрепа за поддържане на жилището – почистване, 

помощ за дребни битови услуги и ремонти, смяна на обзавеждане и осигуряване на повече 

пространство; 

 - Съдействие за пазаруване, плащане на сметки, осигуряване на технически помощни 

средства; 



  

 111 

 - Съдействие за достъп до здравни и социални услуги – придружаване, помощ при 

транспортиране, информиране за здравни услуги. 

Дейност 3.1.1.2 Увеличаване на капацитета на действащите Домашни социални 

патронажи в общините Стара Загора и Гурково.  

- община Стара Загора – увеличаване с 100 места - от 350 на 450 места до 2020г.; 

- община Гурково –  увеличаване със 5 места -  от 85 на 90 места до 2020г. 

Дейност 3.1.1.3 Разширяване на обхвата и осигуряване на услугата в нови населени 

места от общините в областта.  

Дейност 3.1.1.4  Продължаване функционирането на обществените трапезарии в 

общините Казанлък, Раднево, Гълъбово, Мъглиж и Павел баня и разкриване на обществена 

трапезария в община Гурково през 2016 г.   

 

Мярка 3.1.2 Разширяване на услугите в домашна среда – Домашен помощник, Социален 

асистент, Личен асистент. 

Тези услуги осигуряват домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, 

помощ за излизане и придвижване и други дейности в подкрепа на стари хора, които 

подобряват качеството на живот на старите хора и им позволяват по-дълго да живеят в 

семейна среда. Реалното увеличение на тези услуги през 2016-2020г. ще зависи от 

предоставяните възможности за финансиране по националните програми, ОП „РЧР” и 

други източници на финансиране. 

Дейност 3.1.2.1 Осигуряване на услугите Домашен помощник, Социален асистент и 

Личен асистент по Национални програми на възможно по-голям брой нуждаещи се лица, 

предвид идентифицираните потребности. 

Дейност 3.1.2.2 Увеличаване броя на ползващите услугите  Домашен помощник, 

Социален асистент и Личен асистент, чрез осигурено финансиране по Проекти и програми, 

включително и по ОП „РЧР”. 

 

Специфична цел 3.2.  Да се осигури достъп на старите хора до качествена постоянна 

грижа в среда, близка до домашната. 

Мярка 3.2.1. Подобряване на условията на живот и качеството на грижите в 

съществуващите специализирани институции за стари хора. 

Дейност 3.2.1.1. Продължаване и подобряване на качеството на услугите в Дом за 

стари хора с. Старозагорски менерални бани, община Стара Загора, чрез дейности насочени 

към текущ ремонт на сградния фонд и осигуряване на подходящо оборудване и 

обзавеждане; въвеждане на нови форми за социално общуване, културни, спортни и други 

дейности; обучение на персонала; 
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Дейност 3.2.1.2. Продължаване и подобряване на грижата в Дом за стари хора „М. 

Асебо“ и Дом за стари хора в община Казанлък чрез текущ ремонт на сградния фонд и 

осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане; въвеждане на нови форми за 

социално общуване, културни, спортни и други дейности; обучение на персонала; 

Дейност 3.2.1.3. Продължаване и подобряване на грижата в Дом за стари хора в 

община Раднево с капацитет 6 места.  

Дейност 3.2.1.4. Продължаване и подобряване на грижата в Дом за стари хора в 

община Гълъбово с капацитет 40 места. 

Дейност 3.2.1.5. Продължаване и подобряване на грижата в Дом за стари хора в 

община Павел баня с капацитет 20 места. 

Дейност 3.2.1.6. Разкриване на Дом за стари хора в с. Петрово, община Стара Загора 

с капацитет 60 места. Предвижда се разкриването на услугата до 2020 г., съобразно плана 

към НСДГ. 

 

Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и нови малки домове за 

обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната.  

Планирани са малки домове от семеен тип с малък капацитет и подобрена среда за 

стари хора с ниски доходи, които не са в състояние да живеят сами. Освен битовите и 

здравни грижи тук е необходимо са предоставят и възможности за повече самостоятелност 

на живеещите в дома - домашен интериор, възможности да си готвят и да се грижат за себе 

си. Предвижда се да се осигурят повече социални дейности и възможности за общуване – 

както с близките на настанените, така и създаване на нови контакти с хората от населеното 

място, с клубове на пенсионера и др., където е разположен малкия групов дом. 

 Дейност 3.2.2.1 Разкриване на 2 бр. ЦНСТ за стари хора в община Стара Загора с 

капацитет по 15 места всеки. Предвижда се изграждането и разкриването да се извърши до 

2020г. 

 Дейност 3.2.2.2  Разкриване на 1 бр. ЦНСТ за стари хора в община Чирпан с 

капацитет 15 места. Предвижда се изграждането и разкриването да се извърши след 2016г 

 

Специфична цел 3.3 Осигуряване на дневна грижа, заместваща грижа и почасови услуги 

в общността за стари хора. 

 

Мярка 3.3.1. Продължаване и развиване на дейността на Дневните центрове за стари 

хора 

Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, предлагаща 

храна, дневна грижа и възможности за общуване. Освен тях, клубовете на пенсионера и 



  

 113 

други форми на услуги също осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване 

на ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на 

живота и достойни старини.  

Дейност 3.3.1.1 Подобряване качеството на предоставяните социални услуги в 

съществуващите Дневни центрове за стари хора, чрез планиране и провеждане на обучение 

на персонала на социалните услуги – постигане на повече гъвкавост на услугата и 

адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек: 

Дневен център за стари хора - гр. Казанлък с капацитет 30 места; 

Дневен център за стари хора - гр. Мъглиж с капацитет 30 места; 

Дневен център за стари хора - с. Манолово, общ. Павел баня – 30 места; 

Дневен център за стари хора - община Братя Даскалови  – 40 места. 

Дейност 3.3.1.2. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете 

на пенсионера, предоставящи възможности за общуване, социален живот, дребни 

медицински и др.услуги за старите хора с относително съхранено здраве и възможности за 

самостоятелно придвижване 

   

Мярка 3.3.2.  Разкриване на нови Дневни центрове за стари хора 

Дейност 3.3.2.1 – Планирано разкриване на Дневен център за стари хора в гр. Стара 

Загора с капацитет 40 места след 2017г. 

Дейност 3.3.2.2 – Разкриване на втори Дневен център за стари хора с капацитет 30 

места в с. Асен, община Павел баня. Разкриването на услугата е предвидено през 2017г. 
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Таблица 3: Планирани социални услуги и мерки в област Стара Загора – 

Направление 3: Стари хора 

 

№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

1 ЛА, СА, ДП 

(Проектно 

финасиране) 

 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Стара 

Загора 

-   Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Стара Загора Налична, проектно 

финансиране 

2 Домашен 

социален 

патронаж 

 

(Общинска 

дейност) 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

услуги 

Стара 

Загора 

 

350 

 

350 450 Предоставяне на храна по домовете. 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на всяка 

отделна община.  

Стара Загора 

кв. “Три чучура” 

 

 

Налична, за 

разширяване 

 

 

 

 

 

 

3 Дом за стари 

хора 

Стари хора със 

затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от 

резидентна грижа 

национален 101 

 

 

 

 

101 Съобра

зно 

План 

към 

НСДГ 

Резидентна грижа – нужда от 

постоянно 24-часово обгрижване 

 

ДСХ 

с. Старозагорски 

минерални бани 

 

 

Налична  

4 ЦНСТ за стари Възрастни хора с 

психични разстройства 

национален 0 0 30 Предоставяне на подслон и 

ежедневни грижи за стари хора, 

Община Стара Нова, планиране, 

изграждане и 

                                                 

6 Отбелязва се видът на планираните социални и др. услуги, като държавно-делегирани дейности (ДДД), общински дейности, смесени услуги и пр.  
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№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

хора – 2 броя 

( ДДД) 

2 х 15 места  

или деменция, настанени 

в СИ или в общността с 

риск от настаняване в СИ 

  които не могат да се обслужват сами 

в среда, близка до семейната. 

Загора разкриване до 2020г. 

Съобразно План към 

НСДГ 

5 Дом за стари 

хора 

(за ДДД) 

Стари хора със 

затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от 

резидентна грижа 

национален 0 0 60 Резидентна грижа – нужда от 

постоянно 24-часово обгрижване 

 

с. Петрово, общ. 

Стара Загора 

Нова, планиране, 

изграждане и 

разкриване до 2020г. 

Съобразно План към 

НСДГ 

6 Дневен център 

за стари хора  

(ДДД) 

Самотно живеещи стари 

хора, които могат да се 

обслужват сами; 

пенсионери с ниски 

доходи, 

Община 

Стара 

Загора 

0 0 40 Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти, консултации 

Гр. Стара Загора Нова, планиране, 

изграждане и 

разкриване след  

2016г. Съобразно 

План към НСДГ 

7 Клуб на 

пенсионера  

(общинска 

дейност) 

Пенсионери, които нямат 

сериозни здравословни 

проблеми и се обслужват 

сами 

Община 

Стара 

Загора 

49 49 49 Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и 

консултиране  – социално, здравно, 

правно 

7 бр. в гр. Стара 

Загора и 42 бр. в 

селятя на 

Община Стара 

Загора 

Налични и 

нови дейности 

8 ЛА, СА, ДП 

(финансиране от 

ЕСФ) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания, 

самотноживеещи хора 

Казанлък    Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Казанлък Налична 

9 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

Община 

Казанлък 

300 300 300 Предоставяне на храна по домовете . 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

Казанлък Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

услуги 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на общината. 

10 Обществена 

трапезария  

(ФСЗ) 

 Казанлък 40 40  Предоставяне на храна на лица и 

семейства в неравностойно 

положение 

Казанлък Налична 

11 Дневен център 

за стари хора 

(ДЦСХ) – 

(ДДД) 

Стари хора, мъже и 

жени, самотни и с ниски 

доходи  

Община 

Казанлък 

30 30 30 Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти и консултации    

 

Казанлък Налична 

12 Дом за стари 

хора 

„М. Асебо“ 

(ДДД) 

Стари хора със 

затруднения в 

самообслужването, с 

нужда от резидентна 

грижа 

национален 122 122 Съобра

зно 

План 

към 

НСДГ  

Резидентна грижа – нужда от 

постоянно 24-часово обгрижване 

 

Казанлък Налична 

13 Дом за стари 

хора  

(ДДД) 

бул.„Ал.Батенб

ерг“ 220 

Стари хора със 

затруднения в 

самообслужването, с 

нужда от резидентна 

грижа 

национален 62 62 Съобра

зно 

План 

към 

НСДГ 

Резидентна грижа – нужда от 

постоянно 24-часово обгрижване 

 

Казанлък Налична 

14 СУ - клубна 

форма 

- клубове на 

пенсионера 

финансирането 

на клубовете е 

от бюджета на 

пенсионери 

 

  

 

  

община 

Казанлък 

 

  

член

о-ве 

 

  

 

 

член

о-ве 

 

  

 

 

  община 

Казанлък 

 

 

 Налична 

 

 

 



  

 117 

№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

Община Казанлък 

15 ЛА, СА, ДП 

(ДДД) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Раднево    Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Раднево Налична 

16 Обществена 

трапезария  

(ФСЗ) 

 Раднево     Раднево Налична 

17 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

услуги 

Раднево 330 330  Предоставяне на храна по домовете. 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата.  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на общината. 

Раднево Налична 

18 Дом за стари 

хора  

(ДДД) 

Стари хора със 

затруднения в 

самообслужването, с 

нужда от резидентна 

грижа 

община 

Раднево 

6 6 -- 

Съобра

зно 

План 

към 

НСДГ 

Резидентна грижа – нужда от 

постоянно 24-часово обгрижване 

 

Раднево Налична 

19 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Гълъбово 38 40 60 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Гълъбово Налична 

20 Обществена  Гълъбово 103 103 103 Предоставяне на храна на лица и Гълъбово Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

трапезария  

(ФСЗ) 

семейства в неравностойно 

положение 

21 Дом за стари 

хора  

(ДДД) 

Стари хора със 

затруднения в 

самообслужването, с 

нужда от резидентна 

грижа 

община 

Гълъбово 

40 40 - 

Съобра

зно 

План 

към 

НСДГ- 

което 

не е 

наше 

планир

ане - 

Резидентна грижа – нужда от 

постоянно 24-часово обгрижване 

 

Гълъбово Налична 

22 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

услуги 

Община 

Гълъбово 

150 150 150 Предоставяне на храна по домовете . 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на общината. 

Гълъбово Налична 

23 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Чирпан 23 50 50 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Чирпан Налична 

24 Домашен 

социален 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

Община 

Чирпан 

215 215 215 Предоставяне на храна по домовете . 

Мобилна услуга за обхващане на 

Чирпан Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

патронаж 

Общинска 

дейност 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

услуги 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на общината. 

25 ЦНСТ за стари 

хора 

- лица изведени от 

специализирани 

институции за стари хора 

и възрастни хора с 

увреждания; 

- лица, за които е 

налице риск от 

институционална грижа. 

- самотноживеещи 

възрастни лица, с 

невъзможност от 

подкрепа от близки и 

роднини; 

Община 

Чирпан 

  15 Социалната услуга създава среда за 

живот близка до семейната, при 

която лицата получават 

необходимата им 

индивидуализирана подкрепа за 

водене на относително 

самостоятелен и независим живот. 

Услугата се предоставя в 

комбинация и координация с 

базовите услуги в общността и с 

други социални услуги 

Чирпан Планирана 

26 Дневен център 

за стари хора 

(ДЦСХ) – 

(ДДД) 

Стари хора, мъже и 

жени, самотни и с ниски 

доходи  

Община 

Мъглиж 

30 30 30 Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти и консултации    

 

гр. Мъглиж Налична 

27 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Мъглиж 

25 27 30 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

гр. Мъглиж Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

28 Обществена 

трапезария 

(ФСЗ) 

 Община 

Мъглиж 

25 20 30 Предоставяне на храна на лица и 

семейства в неравностойно 

положение 

с. Ягода Налична 

29 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

услуги 

Община 

Мъглиж 

80 80 80 Предоставяне на храна по домовете . 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на общината. 

с. Ягода Налична 

30 Дневен център 

за стари хора 

(ДЦСХ) – 

(ДДД) 

Стари хора, мъже и 

жени, самотни и с ниски 

доходи  

Община 

Павел баня 

30 30 30 Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти и консултации    

 

с. Манолово, 

общ. Павел баня 

Налична 

31 Дом за стари 

хора (ДСХ) 

(ДДД) 

Стари хора със 

затруднения в 

самообслужването, с 

нужда от резидентна 

грижа 

национален  20 20 - 

Съобра

зно 

План 

към 

НСДГ 

Резидентна грижа – нужда от 

постоянно 24-часово обгрижване 

 

С. Търничене 

общ. Павел баня 

Налична 

32 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Павел баня 

16 31 30 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Павел баня Налична 

33 Обществена  Община 35 35 35 Предоставяне на храна на лица и Павел баня Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

трапезария 

(ФСЗ) 

Павел баня семейства в неравностойно 

положение 

34 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

услуги 

Община 

Павел баня 

200 200 200 Предоставяне на храна по домовете . 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на общината. 

Павел баня Налична 

35 Дневен център 

за стари хора 

Стари хора, мъже и 

жени, самотни и с ниски 

доходи 

Община 

Павел баня 

0 0 30 Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти и консултации 

с.Асен 

общ.Павел баня 

Нова 2017г. 

36 ЛА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Гурково 

 35  Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

гр. Гурково Налична  

По ОП ”РЧР” 

схема ”Независим 

живот” 

37 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Община 

Гурково 

85 85 90 Предоставяне на храна по домовете . 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

гр. Гурково Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

Места без достъп до 

услуги 

ресурси и възможности на общината. 

38 Клуб на 

пенсионера и 

инвалида  - 3 

бр. 

Общинска 

дейност 

 

Възрастни хора 

и хора с увреждания 

Община 

Гурково 

 

 

 

  Услуга за пенсионери, които нямат 

сериозни здравословни проблеми и 

се обслужват сами за разширяване 

обхвата на техния социален живот. 

Услуга и  за хора с увреждания за 

разширяване обхвата на социалния 

им живот. 

гр. Гурково 

с. Паничерево 

с. Конаре 

Налична 

39 Обществена 

трапезария 

Всички възрастови групи Община 

Гурково 

60 60  Социална услуга, насочена към 

задоволяване на потребностите от 

храна за лица, които не могат да си я 

осигурят сами. 

гр. Гурково Нова за откриване-  

Кандидатстване по 

Проект на 

“Обществена 

трапезария” 

на МТСП  

40 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Николаево 

34 43 50 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

Община 

Николаево 

Налична 

41 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

Община 

Николаево 

58 58 58 Предоставяне на храна по домовете . 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на общината. 

Община 

Николаево 

Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

услуги 

42 Дневен център 

за стари хора 

(ДЦСХ) – 

(ДДД) 

Стари хора, мъже и 

жени, самотни и с ниски 

доходи  

Община 

Братя 

Даскалови 

40 40 40 Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти и консултации    

 

с. Братя 

Даскалови 

Налична 

43 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Братя 

Даскалови 

26 40 40 Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

с. Братя 

Даскалови 

Налична 

44 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

услуги 

Община 

Братя 

Даскалови 

200 200 200 Предоставяне на храна по домовете . 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на общината. 

с. Братя 

Даскалови 

налична 

45 ЛА, СА, ДП 

(Проекти и 

програми) 

За деца, възрастни и 

стари хора с увреждания 

Община 

Опан 

   Грижи за нуждаещите се в семейна 

среда. Възможност за социално 

включване. 

с. Опан Налична 

46 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора с увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от грижа в 

семейна среда 

Община 

Опан 

70 70 70 Предоставяне на храна по домовете . 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата  

Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към 

обгрижване в дома, посредничество, 

с. Опан Налична 
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№ 

 

Услуга, име 

вид6   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

Самотно живеещи стари 

хора в отдалечени нас. 

Места без достъп до 

услуги 

помощ в домакинството и пр., 

според конкретните условия, 

ресурси и възможности на общината. 
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4.4. Направление 4: Уязвими хора и общности в неравностойно 

положение 

 

Приоритет: Осигуряване на условия за социално включване на уязвими хора и 

общности в неравностойно положение. 

 

Обща цел: Развитие на нови социални услуги за социално включване и подобряване 

качеството на съществуващите услуги за уязвими хора и общности в неравностойно 

положение. 

 

Специфична цел 4.1. Да се осигурят условия за достоен и пълноценен живот на 

уязвими хора и общности в неравностойно положение. 

Мярка 4.1.1. Подкрепа от ЦОП и ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на уязвими хора и 

общности в неравностойно положение на територията на област Стара Загора. 

 Преките дейности на ЦОП включват разнообразни услуги за превенция на 

изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, както и за тяхната реинтеграция, 

превенция на отклоняващото се поведение, насилието. Предоставят се и семейно 

консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с 

развитието на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в 

случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и 

младежи; семейно планиране, подготовка за родителстване; работа на ниво родилен дом; 

психологическо консултиране; обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни 

програми на ниво училище, информационни кампании; оценяване, обучение, наемане и 

подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители.  

Подкрепата за уязвими деца и семейства се осъществява не само в сградата на ЦОП, 

но и в дома и общността. Същевременно Центровете за обществена подкрепа имат и 

мобилен компонент, с който се осигурява възможност за посещения в дома на семейства в 

риск, живеещи в изолирани населени места извън общинските центрове. Ползвателите на 

ЦОП ще бъдат насочвани от Дирекция „Социално подпомагане“/Отдел „Закрила на 

детето” и други свързани структури - медицински професионалисти и лечебни заведения, 

детски градини и училища, структури от системата на борба с противообществените 

прояви, общински администрации и др.   

 

Мярка 4.1.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на 

уязвими хора и общности в неравностойно положение 

Дейност 4.1.2.1. Мерки за интеграция и реинтеграция в образованието на 

неграмотните и пълнолетните с ниско образование за ограмотяване на неграмотни 
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пълнолетни, включително за образование на пълнолетни млади хора с незавършена степен 

(без диплома) на основно или средно образование. Такива програми се инициират от НПО, 

училищни настоятелства, общини и се изпълняват в тясно партньорство със специфичен 

принос на всички участващи организации.  

Дейност 4.1.2.2. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за 

социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и 

доходи, чрез включване в програми и мерки на Дирекции ”Бюро по труда”; иницииране и 

изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по 

действащите Национални и Оперативни Програми за развитие на човешките ресурси; 

подкрепа за достъп до заетост и квалификация; развитието на кооперации и социални 

предприятия за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания. 

Продължаване работата на  трудови медиатори в област Стара Загора. 

Дейност 4.1.2.3. Изграждане на социални жилища в общините Стара Загора и 

Казанлък за задоволяване на жилищните нужди на хора в невъзможност да ги осигурят. 

 

Специфична цел 4.2. Да се създадат условия за интеграция и реинтеграция на уязвими 

хора и групи от общностите в неравностойно положение, изпаднали в риск. 

Мярка 4.2.1. Осигуряване достъп на развитие за етническите общности в неравностойно 

положение в област Стара Загора. 

Дейност 4.2.1.1. Продължаване и развитие на Общностните Центрове за деца и 

семейства гр. Стара Загора, гр. Чирпан и гр. Николаево, които работят на местно ниво 

предимно в обособените етнически квартали о общности в съответните общини.  

Дейност 4.2.1.2. Продължаване на дейността на здравните медиатори в областта  за 

подобряване достъпа до здравеопазване в етническите общности. Здравните медиатори 

изпълняват специфични задачи за достъп до информиране, консултиране и 

посредничество за достъп до здравни грижи. Същевременно е необходимо да се развие 

техния потенциал за включване в работата по превенция на изоставянето и неглижирането 

на деца от ромската общност. Предоставяне консултации на млади хора от уязвимите 

общности по въпроси за здравето, секса, профилактика и лечение на полово предавани 

инфекции и заболявания.                   

 

Мярка 4.2.2. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени 

към уязвими хора, интеграция и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно 

поведение. 

Дейност 4.2.2.1. Дейности на ЦОП, ЦСРИ, Общностните центрове и  гражданските 

инициативи в общините – информиране и консултиране. Чрез функционирането им ще се 

подпомага приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло. Работата 
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предимно ще е подкрепяща и консултативна, свързана с нуждите на отделните 

потребители и на семействата в общността. 

Дейност 4.2.2.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално-

образователни услуги за превенция на зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани 

от училища, училищни настоятелства и НПО. 

Дейност 4.2.2.3. Продължаване функционирлането на разкрития като общинска 

дейност Център за временно настаняване в община Стара Загора с капацитет 15 места - 

предоставяне на краткосрочна услуга за лица в риск (семейства в бедност,  бездомни лица) 

- осигуряване на подслон, храна, социални консултации, посредничество за намиране на 

работа, жилище и финансова подкрепа. Планира се разкриване на услугата като ДДД през 

2016 година. 

Дейност 4.2.2.4. Създаване на Център за временно настаняване в община Казанлък 

с капацитет 10 места - предоставяне на краткосрочна услуга за лица в риск (семейства в 

бедност,  бездомни лица) - осигуряване на подслон, храна, социални консултации, 

посредничество за намиране на работа, жилище и финансова подкрепа. Планира се 

разкриване на услугата след 2016 година. 

Дейност 4.2.2.5. Продължаване дейността на Превантивно-информационния център 

– гр. Стара Загора като помощен орган към Общинския съвет по наркотични вещества и 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните.  
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Таблица 4: Планирани социални услуги и мерки в област Стара Загора – 

Направление 4: Уязвими хора и общности в неравностойно положение 

 

№ 

 

Услуга, име 

вид7   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

1 Превантивно-

информационен 

център /ПИЦ/ 

държавна 

дейност 

Деца и младежи - 

наркозависими и в 

потенциална опасност от 

зависимост и други 

целеви групи 

Стара 

Загора 

- - - Превантивна корекционно-

възпитателна дейност сред 

малолетни и непълнолетни. 

Стара Загора 

Ул. „Цар Иван 

Шишман“ № 96 

Налична 

2 Междупоколен

ческа къща 

„Свят без 

граници” – за 

деца и 

семейства в 

риск 

Стара Загора 

(проектно 

финансиране) 

Деца и семейства от 

етническите малцинства 

и други уязвими групи 

Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане 

от училище; Деца, 

отпаднали от училище; 

Деца с дефицити в 

образованието и 

социалните умения; 

Младежи в риск; 

Бременни жени; Млади 

майки; Деца и младежи с 

един родител; Деца и 

младежи със социално-

значими заболявания 

Стара 

Загора 

40 40 70 Превенция на изоставянето; 

Превенция на социално-значими 

заболявания; Умения за 

самостоятелност; 

Информационни кампании; 

Медицински, социални и 

психологически консултации; 

Социална работа; Работа на терен; 

Семейно консултиране и подкрепа; 

Работа с роднини; Дейности за 

свободно време и отдих; 

Работа с обществеността. 

Стара Загора 

кв. „Лозенец“ 

Налична, за 

разширяване 

3 Център за 

ранно детско 

развитие 

Деца от 0 до 7 години и 

техните семейства от 

различни рискови групи 

Община 

Стара 

Загора 

300 890 890 Семейно консултиране и подкрепа за 

семейства на деца от 0 до 7год., 

Здравна консултация за деца от 0 да 

7 год. Формиране и развитие на 

Стара Загора 

Ул. „Подп. 

Калитин“ № 28  

Стартира през 2016г. 

по проект, след 2018г. 

ДДД  

                                                 

7 Отбелязва се видът на планираните социални и др. услуги, като държавно-делегирани дейности (ДДД), общински дейности, смесени услуги и пр.  
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№ 

 

Услуга, име 

вид7   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

Проектно 

финансиране по 

ОП РЧР 

родителски умения, подготовка за 

равен старт в училище, 

Педагогическа подкрепа на деца с 

увреждания. 

4 „Международе

н младежки 

център за 

работа с деца и 

младежи в риск 

в град Стара 

Загора“ 

Младежи в 

неравностойно 

положение и в риск от 

социално изключване, 

включително роми и 

други етнически групи 

Община 

Стара 

Загора 

115 - - Създаване на благоприятна и 

насърчаваща среда за българските 

младежи да участват пълноценно в 

междукултурното и международното 

младежко общуване. 

 

Гр. Стара Загора 

Ул. „Александър 

Батенберг“ № 19 

Стартира през 2015г., 

проектно финансиране 

5 Здравни 

медиатори 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

МЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности: 

- деца, - бременни 

- възрастни хора 

- хронично болни 

Община 

Стара 

Загора 

2 2 4 Посредничество за достъп до 

здравни услуги в ромските 

общности, профилактика за деца и 

възрастни; участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа 

на майчинството  

Стара Загора  

Кв. „Лозенец“ 

 

Налична, за 

разширяване 

6 Център за 

временно 

настаняване 

(Общинска 

дейност, за 

разкриване като 

ДДД) 

Краткосрочна услуга за 

лица в риск временно 

или трайно останали без 

дом 

Стара 

Загора 

15 15 15 Социална работа, Консултиране, 

Медицинска рехабилитация, 

терапевтична и обучителна дейност. 

Стара Загора 

Ул. „Св. Княз 

Борис“ № 1 

Налична като 

общинска дейност, 

разкриване като ДДД 

през 2016г. 

7 Социални 

жилища 

За хора с доказана нужда 

от жилище и 

невъзможност да си го 

осигурят сами 

Община 

Стара 

Загора 

- - - Задоволяване на жилищни нужди на 

хора в невъзможност да ги осигурят. 

Гр. Стара Загора Нова, за планиране и 

разкриване до 2020г. 

8 ЦВН бездомни и безпризорни община   10 Социална работа, Консултиране, гр. Казанлък Предстои да бъде 
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№ 

 

Услуга, име 

вид7   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

лица Казанлък Медицинска рехабилитация, 

терапевтична и обучителна дейност. 

разкрита 

9 Социално 

предприятие за 

трудова заетост 

на хора с 

увреждания 

хора с увреждания община 

Казанлък 

    гр. Казанлък Предстои да бъде 

разкрита 

10 Социални 

жилища 

за хора с доказана нужда 

от жилище и в 

невъзможност сами да си 

го осигурят 

община 

Казанлък 

   Задоволяване на жилищни нужди на 

хора в невъзможност да си ги 

осигурят. 

гр. Казанлък Предстои да бъдат 

изградени 

(разкрити) 

 

11 Здравни 

медиатори 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

МЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности: 

- деца 

- бременни 

- възрастни хора 

- хронично болни 

- хора с увреждания 

Раднево    Подпомагане на процеса на достъп 

до услуги в сферата на 

здравеопазването. Осъществява 

контакти между ОПЛ, други мед. 

специалисти и пациенти. 

Профилактика за деца и възрастни; 

участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа 

на майчинството. Консултиране на 

целевата група по проблемите на 

семейното планиране и 

репродуктивното здраве. 

Раднево налична 

12 Трудов 

медиатор 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

АЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности - 

трайно безработни 

 

Раднево    Посредничество за достъп до 

трудовия пазар, професионално 

ориентиране, квалификация, 

преквалификация, ограмотяване, 

курсове и др. 

Раднево Налична чрез Д "БТ" 

по НП или ОП 
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№ 

 

Услуга, име 

вид7   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

13 Здравни 

медиатори 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

МЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности: 

- деца 

- бременни 

- възрастни хора 

- хронично болни 

- хора с увреждания 

Гълъбово 

Мъдрец 

2 2 2 Подпомагане на процеса на достъп 

до услуги в сферата на 

здравеопазването. Осъществява 

контакти между ОПЛ, други мед. 

специалисти и пациенти. 

Профилактика за деца и възрастни; 

участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа 

на майчинството. Консултиране на 

целевата група по проблемите на 

семейното планиране и 

репродуктивното здраве. 

Гълъбово 2015 не е налична 

14 Трудов 

медиатор 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

АЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности - 

трайно безработни, 

групи неактивни лица на 

пазара на труда 

Община 

Гълъбово 

1 1 2 Посредничество за достъп до 

трудовия пазар, професионално 

ориентиране, квалификация, 

преквалификация, ограмотяване, 

курсове и др. 

Гълъбово Налична чрез Д "БТ" 

по НП или ОП 

 

15 Здравни 

медиатори 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

МЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности: 

- деца, - бременни 

- възрастни хора 

- хронично болни 

Община 

Мъглиж 

2 2 4 Посредничество за достъп до 

здравни услуги в ромските 

общности, профилактика за деца и 

възрастни; участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа 

на майчинството 

Гр. Мъглиж Налична 

16 Здравен 

медиатор 

Всички възрастови групи  

Община 

Гурково 

 1  Подпомага процеса на достъп до 

услуги в сферата на 

здравеопазването за хора, нуждаещи 

се от здравна помощ 

 

Община Гурково Нова  

за откриване 
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№ 

 

Услуга, име 

вид7   

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

Местополо-

жение 

Статус – 

налична/нова (година 

за стартиране) 
Целеви групи Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

17 Здравни 

медиатори 

(Общинска 

дейност, 

подкрепяна от 

МЗ) 

Уязвими групи от 

компактни ромски 

общности: 

- деца 

- бременни 

- възрастни хора 

- хронично болни 

- хора с увреждания 

Николаево 1 1 1 Подпомагане на процеса на достъп 

до услуги в сферата на 

здравеопазването. Осъществява 

контакти между ОПЛ, други мед. 

специалисти и пациенти. 

Профилактика за деца и възрастни; 

участие в превенция на 

изоставянето, дейности в подкрепа 

на майчинството. Консултиране на 

целевата група по проблемите на 

семейното планиране и 

репродуктивното здраве. 

Община 

Николаево 

Налична 

18 Услуги по 

проект 

„Социално 

включване” и 

устойчивост по 

ОП РЧР 

Семейства с деца от 0 до 

7 г. вкл. деца с 

увреждания  

Община 

Николаево 

400 200 450 Предоставяне на услуги:  

«Допълнителна подготовка за равен 

старт в училище»; 

«Здравна консултация за деца» 

«Формиране и развитие на 

родителски умения» и «Семейно 

консултиране и подкрепа»; 

Община 

Николаево 

2016 г. 
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5. ЛОГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

Визия Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги е цялостен инструмент за разработване и 

прилагане на секторната социална политика в област 

Стара Загора за периода 2016 - 2020 г., който се 

прилага чрез предлагане за обсъждане и одобрение в 

Областния съвет за развитие. Тя е създадена в 

процес на партньорство между заинтересованите 

страни в област Стара Загора в лицето на 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). 

Годишният 

мониторингов 

доклад за област 

Стара Загора за 

2016 г., е етап от 

процеса на 

стратегическо 

планиране и 

развиване на 

социалните услуги, 

заложени в 

Областната 

стратегия за 

развитие на 

социалните услуги в 

област Стара Загора  

 

2016-2020 г. 
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Общи цели Индикатори за въздействие и постигната 

промяна в ситуацията  

Източници на 

информация 

Период за 

проверка 

Обща цел 1    

Да се осигурят качествени и достъпни 

социални услуги в област Стара Загора 

Създадена областната рамка и параметрите на 

социалните услуги във всяка от общините на 

територията на областта 

ОСРСУ - СЗ8 2016-2020 г. 

Обща цел 2    

Да се допринесе за подобряването на 

качеството на живот, максималната 

самостоятелност, пълноценна 

реализация и грижа за общностите в 

риск 

Разработени Общински стратегии за развитие на 

социалните услуги в конкретните общини 

Мониторингов 

доклад за напредъка 

2016-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Стара Загора за периода 2016-2020 г. 
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Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати 

/индикатори за 

изпълнението 

Ключови 

индикатори за 

ефекта и ползите от 

реализация на 

Стратегията 

Източници 

на 

информация 

Период на 

проверка 

Направление 1: 

Превенция за деца и 

семейства в риск и 

деинституционализация 

на грижите за деца 

Мярка - намаление на броя на 

децата отглеждани от 

самотни родители спрямо 

2013 година; 

- увеличена възможност за 

социална адаптация през 

2014 година; 

- активно насочване на 

деца в риск и техните 

семейства към 

функциониращите 

социални услуги в 

общността; 

- Годишните 

планове за 

действие по 

изпълнението 

на 

Общинските 

стратегии за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП/ОЗД - 

Стара Загора; 

- Данни от 

Община 

2016-2020 г. 
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Стара 

Загора9. 

1.1. Превенция за деца и 

семейства в риск  

1.1.1. Подобряване 

на грижата за 

децата в 

семействата 

- Осигурена подкрепа за 

поне 20% от уязвимите 

семейства и деца в ЦОП в 

област Стара Загора; 

- овладени рискови 

фактори свързани с 

изоставянето на деца и 

настаняването им в 

специализирани 

институции; 

- създадени системни 

условия за подкрепа и 

задържането на децата 

в риск в биологичното 

семейство; 

- осигурени условия за 

развитие на децата с 

увреждания, 

отглеждани в 

семейството. 

- същите  

1.2. 1.1.2. - подобрено качество на - променено - същите  

                                                 

9 Ситуационен анализ и оценка на потребностите на рисковите групи в област Стара Загора към 2015 г. 
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Деинституционализация  

на грижите за децата 

Предотвратяване 

появата на 

развитието на 

рискови фактори 

по отношение на 

децата 

алтернативната резидентна 

грижа за 60 деца, 

предоставена в среда, 

близка до семейната (в 

ЦНСТ в различните общини 

на областта); 

- 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); 

- поне 98% от децата в 

задължителна училищна 

възраст обхванати в 

училище, подготвителни 

класове или групи или в 

подходяща форма на 

образование; 

съотношение между 

предоставяните типове 

социални услуги; 
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- 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; 

- изведени в семейна среда 

поне 40% от децата в СИ в 

област Стара Загора; 

1.3. 1.1.3. Постигане на 

максимално 

намаляване на броя 

на децата, 

отглеждани в 

специализираните 

институции 

- 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; 

- намаляване на броя на 

изоставените деца с 20% 

- увеличаване на дела 

на услугите в 

общността и 

намаляване на 

услугите от 

резидентен тип в полза 

на услугите в 

общността; 

 

 

- същите  
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годишно;  

Направление 2: 

Развитие на социални 

услуги за социално 

включване на уязвими 

групи и лица в 

неравностойно 

положение 

Мярка - намаляване на 

новорегистрираните хора с 

увреждания през 2014 

година с близо 37,8 %, в 

сравнение с 2013 година; 

- повиша  ване на броя на 

лицата с увреждания, които 

са настанени или чакат да 

бъдат настанени в СИ за 

2014, спрямо същите 

показатели за 2013 година; 

- увеличение на броя на 

ползващите услугите през 

2014 г. на Дневен център 

/близо 40% / в сравнение с 

броя на потребителите през 

2013 година. 

- запазване на броя 

насочени лица към 

социалните услуги  

ЦСРИ; 

- Функциониращ 

Център за временно 

настаняване на 

територията на 

Община Стара Загора, 

финансови средства по 

проект „Красива 

България“.  

 

- Годишните 

планове за 

действие по 

изпълнението 

на 

Общинските 

стратегии за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП/ОЗД - 

Стара Загора; 

- Данни от 

Община 

Стара 

Загора10. 

2016-2020 г. 

2.1. 2.1.1. Създаване на - създаден капацитет за - подобрен достъп на  - същите  

                                                 

10 Ситуационен анализ и оценка на потребностите на рисковите групи в област Стара Загора към 2015 г. 
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условия за 

социално 

включване и 

интегриране на 

максимален брой 

хора в 

неравностойно 

положение и 

уязвими групи 

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; 

- 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; 

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; 

Направление 3: Грижа 

за старите хора за по – 

Мярка - през 2014 г. с 55 % са 

намалели случаите на 

- засилване на 

интереса към услугите 

- Годишните 

планове за 

2016-2020 г. 
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добър и достоен живот настаняване на стари хора в 

специализирани 

институции и с 48% 

случаите на чакащи за 

настаняване в СИ стари 

хора спрямо 2013 г.  

Дневен център за 

стари хора и Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за стари 

хора.  

 

действие по 

изпълнението 

на 

Общинските 

стратегии за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП/ОЗД - 

Стара Загора; 

- Данни от 

Община 

Стара 

Загора11. 

3.1. 3.1.1. Подобряване  

качеството на 

живот на старите 

хора от всички 

населени места в 

- осигурени услуги, 

подкрепа и грижи в 

домашна среда за поне 25% 

от старите хора в област 

Стара Загора с приоритетно 

- подобрено качество 

на резидентни услуги 

в среда близка до 

домашната за стари 

хора, които не са в 

 - същите  

                                                 

11 Ситуационен анализ и оценка на потребностите на рисковите групи в област Стара Загора към 2015 г. 
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област Стара 

Загора 

обхващане на самотно 

живеещите в изолирани 

населени места извън 

общинските центрове; 

- предотвратена 

преждевременна 

институционализация на 

минимум 80-90 

самотноживеещи стари 

хора чрез развитите услуги 

за грижа в домашна среда (с 

мобилен компонент); 

състояние да живеят 

самостоятелно; 

Направление 4: 

Развитие на човешките 

ресурси 

Мярка - със Заповед № РД-09-377 

от 13.08.2012 година на 

Областен управител на 

област Стара Загора  е 

създадено Областно звено 

за мониторинг и оценка за 

изпълнение на Областна 

стратегия за развитие на 

социалните услуги, което се 

състои от основен екип и 

- в състава на 

основния екип са 

включени трима 

представители на 

Областна 

администрация – 

Стара Загора / 

Заместник областен 

управител; Главен 

секретар и експерт/; 

- Годишните 

планове за 

действие по 

изпълнението 

на 

Общинските 

стратегии за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

2016-2020 г. 
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Координационен / 

разширен/ екип; 

- със Заповед № РД-30-121 

от 31.03.2015 г. е определен 

структурата и състава на 

Координационния съвет за 

изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на 

социалните услуги в област 

Стара Загора за периода 

2011-2016 г. 

Директор на РДСП – 

Стара Загора; 

представител в 

Общинска 

администрация на 

областния град; 

представител на СНЦ 

„Самаряни” гр. Стара 

Загора и двамата 

координатори по 

Проект „Развитие на 

системата за 

планиране и 

предоставяне на 

социални услуги на 

регионално равнище”; 

- в състава на 

координационния 

/разширен/ екип са 

включени – 

- Данни от 

ДСП/ОЗД - 

Стара Загора; 

- Данни от 

Община 

Стара 

Загора12. 

                                                 

12 Ситуационен анализ и оценка на потребностите на рисковите групи в област Стара Загора към 2015 г. 
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представители от 

всички общински 

администрации; 

Директорите на 

Дирекциите за 

социално подпомагане 

от областта;  

Представител от 

Агенция по заетостта – 

гр. Стара Загора; 

представител на РИО, 

гр. Стара Загора; 

представител на РЗИ, 

гр. Стара Загора, 

експерт от РДСП, гр. 

Стара Загора; 

- реализиране на 

Проект „Развитие на 

системата за 

планиране и 

предоставяне на 

социални услуги на 

регионално равнище” -  
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През месец октомври 

2011 година по 

Оперативна програма 

„Развитие на 

човешките ресурси“; 

Приоритетна ос: 6. 

“Повишаване 

ефективността на 

институциите на 

пазара на труда, 

социалните и здравни 

услуги”; Основни 

области на 

интервенция: 6.2. 

“Укрепване на 

капацитета на 

институциите за 

социално включване и 

за предоставяне на 

здравни услуги”. 

4.1. 4.1.1. Създаване на 

ефективна система 

- работещ Регионален 

ресурсен център в област 

- изградени и 

работещи системи за 

 - същите  
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за подкрепа на 

развитието на 

човешките ресурси 

Стара Загора за изграждане 

на капацитет и развитие на 

човешките ресурси в 

сферата на социалните 

услуги; 

супервизия в най-

малко 60% от 

социалните услуги в 

област Стара Загора; 

 

4.2. 4.1.2. Повишаване 

качеството на 

социалните услуги 

на територията на 

област Стара 

Загора, чрез v  

активното участие 

на всички 

заинтересовани 

страни 

- 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; 

 - същите  

Направление 5: 

Изграждане на 

междуобщинско 

партньорство и 

междусекторно 

сътрудничество 

Мярка   - Годишните 

планове за 

действие по 

изпълнението 

на 

Общинските 

2016-2020 г. 
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стратегии за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП/ОЗД - 

Стара Загора; 

- Данни от 

Община 

Стара 

Загора13. 

5.1. 3.1.1. Повишаване 

ефикасността на 

услугите и 

допълване на 

наличните ресурси, 

чрез развитие на 

междуобщинско 

партньорство и 

междусекторно 

- 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) 

- осъществени поне 2 

междуобщински 

социални услуги, 

обхващащи 

потребители от 1 и 

повече общини; 

- инициирани и 

развити поне 2 

смесени 

 - същите  

                                                 

13 Ситуационен анализ и оценка на потребностите на рисковите групи в област Стара Загора към 2015 г. 
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сътрудничество посредством 

сътрудничество и 

взаимодействие между 

доставчици на услуги от 

различни общини; 

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. 

 

 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 

149 

 

Раздел В: План за действие 

6. Управление и координация на изпълнението на стратегията 

Ролите и задачите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и 

другите заинтересовани страни в изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на 

групите в риск и планираните дейности за посрещането им. 

 Структури за координация на областно и общинско ниво 

1 Областен управител и Областен съвет за развитие 

С организирането на територията на Република България на области и предоставянето на 

ръководството им на областните управители, подпомагани от областна администрация, се цели 

реализирането на важни обществени приоритети – по-добри и качествени услуги за 

гражданите, по-ефективно използване на ресурсите, ясно разпределение на отговорностите, по-

високо качество на живота.  

Областният управител отговаря за изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

област Стара Загора, с която е свързана Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

като секторна политика в област Стара Загора. Планирането на общи мерки на областно ниво и 

на съвместни дейности в няколко общини, прави фигурата на областния управител ключова за 

осигуряване на съответствие между националните и местните интереси и за координацията 

между специализираните териториални звена на централното държавно управление по 

отношение прилагането на секторните политики. При управление на регионалното развитие, 

областният управител има ясно определени отговорности и правомощия, които упражнява 

еднолично, чрез областната администрация или като председател на Областния съвет за 

развитие. Областният управител разполага със значителна оперативна самостоятелност и 

многопластови функции и се явява ключова координираща фигура между управленските нива 

(държавно – местно; централно – териториално), от една страна, и от друга – между секторните 

звена на централната изпълнителна власт.  

Съгласно определените функции в рамковата нормативна уредба, областният управител има 

следната роля и отговорности в изпълнението на настоящата стратегия: 

- Внася проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за обсъждане, 

съгласуване и за приемане от Областния съвет за развитие; 
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- Подпомага общините на територията на областта при разработването на общинските 

планове за развитие на социалните услуги; 

- Подпомага РДСП и кметовете на общини в изготвянето на годишен план за изпълнение 

на областната стратегия за развитие на социалните услуги. 

- Внася годишния план за изпълнение на стратегията за одобрение в Областния съвет за 

развитие; 

- Координира подготовката на проектни предложения за финансиране в съответствие с 

областната стратегия за развитие на социалните услуги;   

- Съвместно с РДСП Стара Загора подпомага развитието на услуги в общността на 

междуобщинско и областно ниво, насочени към подкрепа за интегритета на семейства и 

общности и предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация 

на индивиди и групи; съдейства на общините за развитие на политики и услуги, 

насочени към намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции; 

- Създава необходимите условия, координира, контролира и сътрудничи с всички 

заинтересовани страни, за да се повиши ефикасността на услугите и да се осигурят 

равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско 

партньорство и междусекторно сътрудничество. 

Освен областния управител еднолично и подпомаган от съответната специализирана 

администрация, функции във връзка с управлението на областното развитие има Областният 

съвет за развитие, който е колективен междуведомствен орган, председателстван от областния 

управител. 

Областният съвет за развитие на област Стара Загора е колективен междуведомствен 

орган, председателстван от областния управител, който също носи определени отговорности за 

развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта: 

- Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие на социалните услуги; 

- Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество между съседни 

общини за осъществяване на съвместни дейности в изпълнение на дейностите, заложени 

в стратегията; 

- Отговаря за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на 

областта; оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, 

свързани със стратегията; 
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- Оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани 

със стратегията; 

- Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението на 

областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти; 

- Приема годишната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги, разглежда предложенията и одобрява годишен план за изпълнението 

й на базата на заложените приоритети и цели на стратегията и на актуализираната 

оценка на нуждите на групите в риск.  

Освен това, Областният съвет за развитие текущо получава информация за всички проекти, с 

които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната стратегия 

за развитие на социални услуги. Съветът изслушва докладите на определените като ключови 

участници в изпълнението на стратегията за извършеното, за срещнатите трудности и 

проблеми, обсъжда представените предложения на общините за развитие на документа. По 

този начин ще се постигне успешно координиране на секторни политики, областни стратегии и 

общински планове и програми и ефективно използване на средствата по Оперативните 

програми. 

2. РДСП и ДСП 

Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални поделения на АСП в 

областните административни центрове провеждат държавната социална политика на ниво 

област, а Дирекциите "Социално подпомагане" на територията на всяка община по отношение 

на закрила на детето; рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и 

проучване на потребностите на населението в областта и в общините от социални помощи и 

социални услуги. 

Ролята  на РДСП – Стара Загора в изпълнението на Областната стратегия включва:  

- Изготвя съвместно с общините годишен план за изпълнение на Областната стратегия за 

развитие на социални услуги;  

- Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на Стратегията с 

подкрепата на областна администрация и общините; 

- Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на социални 

услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията; 

- Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и 

следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията;  
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- Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени 

организации при осъществяването на планираните дейности в стратегията; 

- Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми 

за професионално развитие и квалификация и системен контрол върху предоставянето 

на социалните услуги, планирани в стратегията;  

- РДСП отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на СИ и 

тяхното изпълнение; РДСП носи отговорност за реформирането и преструктурирането 

на специализираните институции в област Стара Загора;   

- Управлява Регионалния център за развитие на човешките ресурси в област Стара Загора.  

Роля и отговорности на Дирекциите социално подпомагане: 

ДСП – Стара Загора, Казанлък, Гурково, Раднево, Гълъбово, Мъглиж и Чирпан (заедно с 

отделите си по „Социална закрила” и „Закрила на детето” в останалите общини) носят 

отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги:   

- Правят предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги в 

съответната община;  

- Правят предложения до РДСП – Стара Загора за откриване, реформиране и закриване на 

социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията; 

- ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и 

индивидуални планове за децата и лицата, настанени в специализирани институции;  

- Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени 

организации във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея; 

- Събират и актуализират данни на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на 

социалните услуги; 

- ОЗД подпомага интегрирането на деца в ДМСГД и ДДЛРГ в детски ясли, детски 

градини и предучилищно образование; съвместно с мрежата от ЦОП в общините ОЗД 

работят за изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; 

провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и 

реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково поведение. 

Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си по „Социална закрила” и 

„Закрила на детето”) имат отношение към всички заложени цели в Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги и това са задачи свързани с:  
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- идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна 

превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;  

- насочване на  семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски градини 

за получаване на гъвкава грижа;  

- насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна 

интервенция на увреждането;  

- работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или 

разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;  

- методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни екипи;  

- планиране (съвместно с Дирекция Бюро по труда) мерки за професионално ориентиране 

и трудова интеграция на младежи, предстоящи да напуснат СИ;  

- консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;  

- ДСП пряко отговарят за преструктурирането и реформирането на СИ за деца и за лица с 

увреждания;  

- подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги;  

- подпомагат общините при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в 

общността и други. 

Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за гарантиране на 

устойчивостта на изпълнението на областната стратегия чрез практическите възможности за 

осигуряване на средства за предоставяне на услуги като държавно-делегирана дейност.  

3. Общини 

Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната Стратегия за развитие на 

социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат 

Общински стратегии за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.), чрез които на 

територията на всяка община ще се реализира Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги. Общините разработват, приемат и осъществяват годишни планове за действие. 

Нормативно е установено, че местното самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а 

местната изпълнителна дейност - от кмета и общинската администрация. Така или иначе, в 

своята съвкупност те заедно осъществяват местната власт.  

Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на хората в 

риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират дейностите в сферата на 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 

154 

 

социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от 

интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общините са доставчик на социални услуги. 

Общините развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и 

старите хора. Общините осъществяват годишен мониторинг и оценка на изпълнението на 

социалната услуга и оценка на нуждите на групите в риск. 

Общините се ангажират да предоставят за сведение на Областния съвет за развитие всички 

проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на социални услуги. Определените като ключови участници в 

изпълнението на стратегията докладват поне веднъж годишно на заседание на Областния съвет 

за развитие за извършеното, за трудностите, които срещат, както и да правят предложения за 

подобряване на Стратегията. 

Роля и отговорности на Общинския съвет: 

- Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на 

територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по 

предложение на кмета на общината; 

- Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския 

план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината; 

- Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се 

развиват на територията на общината и планирани в Областната стратегия.  

- Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, 

закриване, разширяване, дофинансиране  и пр.). 

Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, като преди 

това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, 

свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските съветници. 

Ролята на  кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на Областната стратегия 

за социалните услуги на общинско ниво. Кметът на общината: 

- организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални 

услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му и след 

съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за обсъждане и 

приемане от Общинския съвет; 

- организира разработването на общинските секторни политики и – след гласуването в 

Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската 
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администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните 

услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване; 

- ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за 

реализация на общинския план за развитие на социални услуги; 

- след съгласуване с Обществения съвет представя годишен и заключителен доклад за 

изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални 

услуги за одобряване от Общинския съвет; 

- участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие на социалните услуги като част от Областната стратегия; 

- търси възможности за финансиране от различни финансови източници за реализиране 

на конкретните общински дейности, планирани в съответния общински компонент на 

областната стратегия. 

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към 

общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, 

централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната 

политика в конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с: 

- обсъждане на областната стратегия и включения в нея общински компонент,  

- осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги и 

инициативи, съобразно стратегията; 

- стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални 

услуги за реализиране на планираните дейности на територията на общината. 

Местните власти носят конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението на 

хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този контекст, общините поемат и 

основната отговорност за изпълнението на мерки за социално включване, предвидени в 

Стратегията, например: 

- Координират и инициират развитието на програми за повишаване на родителския 

капацитет, задържане на децата в училище, повишаване на качеството на образование и 

превенция на рисково поведение на деца съвместно с училищата и центровете за 

обществена подкрепа; 

- Отговарят и осигуряват условия за обхващане на всички деца на територията на 

общините в подготвителни групи и класове, гарантират спазването на задължителното 
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изискване за записване на ученици в първи клас след завършена предучилищна 

подготовка в общинските училища; 

- Координират и инициират развитието на програми в училищата за превенция на 

отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи, 

както и за наваксване на образователни пропуски; 

- Развиват смесени социално образователни услуги в Центровете за обществена подкрепа 

за превенция на отпадането и задържане на децата в училище; 

- Развиват интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез 

комбиниране на ресурсите на Домашен социален патронаж, националните и 

оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване на 

заетост (НПСПОЗ), клубовете на пенсионера и читалища. Разширяват функциите на 

патронажа и развиват мобилни екипи за предоставяне на домашни грижи; 

- Съдействат за изграждането и работата на Центровете за развитие на уязвими общности 

със специален фокус върху ромското население; 

- Осигуряват условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с 

увреждания, включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда. 

4.  Държавна агенция за закрила на детето 

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Стара Загора е важен 

инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за социално 

включване на семейства и общности в риск. В този контекст Държавната агенция за закрила на 

детето оказва съществена подкрепа на заинтересованите страни в реализацията на заложените 

приоритети и цели на стратегията. По-конкретно ролята на ДАЗД включва: 

- Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;  

- Оказва методическа помощ на Областна управа, местни власти и общинска 

администрация,  юридически и физически лица, осъществяващи дейности по закрила на 

детето и на други държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности при 

осъществяване на планираните социални услуги в областната стратегия за децата; 

- Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;  

- Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и 

семейства. 
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5.  РИО на МОН 

Регионалният инспекторат по образованието на МОН Стара Загора отговаря съвместно с 

РДСП за координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с 

образованието, като  осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, 

реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи 

училище ученици, интегриране в системата на образование на децата с увреждания, 

отглеждани в семействата и от СИ, и контролира дейностите, свързани с насочване на деца със 

специални образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на 

децата с увреждания и пр. Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, 

заложени в Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към 

РИО на МОН, както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и 

възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – 

РЦПИОВДУСОП за област Стара Загора. 

Конкретните отговорности и роля на РИО на МОН са: 

- Носи отговорност за интегриране в системата на образование на децата с увреждания 

отглеждани в семействата;  

- Съдейства на училищата за насочване на нередовно посещаващи училище ученици и 

деца с рисково поведение към отделите за закрила на детето и ЦОП;  

- Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на дейности 

съвместно с ЦОП и НПО за повишаване на мотивацията на учениците за задържане в 

училище и за запълване на свободното им време според индивидуалните им интереси; 

програми и проекти за превенция на рисковото поведение на деца; за реинтеграция в 

системата на образование на отпаднали деца, за задържането им в училище чрез участие 

в извънкласни дейности според индивидуалните им интереси и за наваксване на 

образователни пропуски; 

- Осигурява контрол върху обхващането на всички деца на територията на област Стара 

Загора в предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение на 

ученици в училище и записването на ученици в учебни заведения на територията на 

общината, в която живеят семействата им; 

- Съдейства за извеждането на деца от помощни училища в масови училища и за 

осигуряването на условия съвместно с училищата за наваксване на образователните 

пропуски и интегрирането им с връстниците им (оценка на образователното ниво и на 

нуждите, изготвяне на индивидуална програма за обучение, осигуряване на 
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допълнителни часове за компенсиране на разлики в нивото, участие в дейности за 

запълване на свободното време и социализация). 

РИО на МОН активно си взаимодейства с местната власт, институциите от други сектори (като 

системата на здравеопазването, социалните услуги и заетостта) и гражданските организации 

при прилагането на областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара 

Загора. РИО оказва съдействие на създадените Центрове за развитие на ромските общности и 

НПО при изпълнението на проекти за подобряване на образователното ниво на ромската 

общност. Съвместно с РДСП, ДБТ и директори на училища планира програми за вечерно и 

професионално обучение за младежи и възрастни с основно и по-ниско образование. 

Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО на МОН: 

 изготвя първична оценка на децата със специални образователни потребности (СОП), 

предварително консултирана от лекар специалист; 

 насочва децата към подходяща форма на обучение; 

 оказва съдействие за извеждане на деца от помощните училища като изготвя оценка за 

образователните им потребности. 

 

Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 

ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Стара 

Загора е извънучилищно педагогическо учреждение със следните задачи: 

 осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и 

включващо образование и изпълнява консултативни, образователно-възпитателни, 

рехабилитационни и координиращи функции; 

 координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за 

интегрираното обучение на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални 

образователни програми, осигуряване на ресурсни учители и други специалисти. 

6. Регионална здравна инспекция – Стара Загора 

Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и организира 

от Регионална здравна инспекция (РЗИ). РЗИ отговаря за координацията и изпълнението на 

хоризонтални здравни мерки, насочени към хората в риск на територията на община Стара 

Загора. Създава база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със 

зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на клиенти в риск. 
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Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика, медицинска 

рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства,  

разработване на здравно-социални програми за семейно планиране,  качествена здравна грижа 

в домовете за деца и хора с увреждания и стари хора във всички общини на област Стара 

Загора. 

7.  Дирекция Бюро по труда 

Дирекция Бюро по труда в област Стара Загора участва в планирането и изпълнението на 

програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, 

младежи напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно 

безработни, със специално внимание към безработните от обособените ромски общности) и 

мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с 

увреждания, живеещи в семейна среда). 

Основната роля на ДБТ по изпълнението на стратегията включва:  

- Участие  в разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на 

рискови групи;  

- Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално 

ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа; 

- Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална 

квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, 

живеещи в затворени етнически общности; 

- Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ;  

- Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране 

на работа; 

- Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на здравеопазването, 

образованието и социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната власт, 

органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на 

представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО) 

при прилагането на областната стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Стара Загора.  
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8. Неправителствени организации  

Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в 

предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за прилагането 

на принципите и философията на Стратегията като представители на гражданското общество и 

групите в риск в област Стара Загора. С активното участие на НПО в процеса ще се подобри 

развитието на съществуващите услуги, застъпничество, обучение, партниране в управление на 

услуги. Съществуващите местни НПО имат съществен принос при изпълнението на 

разработената стратегия за социални услуги. Тяхната роля се заключава в: 

- Съвместно с общините, ДСП и граждани разработват интегрирани политики и мерки за 

социално включване, в съответствие с мерките в стратегията; 

- Участват във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за 

социално включване като партньори на общините и/или водещи организации за 

проектите;  

- Предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията на общините и 

областта за хора в риск; 

- Подпомагат училищата, ЦОП и СИ при работа със семейството и с деца за изграждане 

на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие, задържане в училище, 

превенция на рисково поведение и зависимости.  

НПО участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и 

в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й като подпомагат събирането на 

данни и оценката на потребностите на крайните потребители. 

 Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО   

Механизмът за периодичен преглед или  система за мониторинг е ключов инструмент за 

развитие на политики и програми в социалната сфера. Основната цел на мониторинга е да се 

направи оценка на постигнатите резултати в съответствие с предварително поставените цели. 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. Мониторингът се извършва за да подпомогне процеса на 

управление на стратегията. Основна задача на мониторинга е да се следи постигнати ли са  

заложените цели и каква е ефективността на стратегията в хода на нейната реализация. В 

резултат на осъществявания мониторинг и оценка се направят нужните корекции в начина на 

изпълнение на стратегическия документ, като резултатите от мониторинга и оценката са основа 

за актуализацията на стратегията по отношение на стратегическите и конкретните цели, както и 
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за препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението. Конкретните цели и задачи 

на системата за мониторинг и оценка са да осигурява актуална информация за развитието на 

социалната среда в област Стара Загора, да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на 

дейностите по Стратегията на областно и общинско нивои да осигури актуализирането на 

Областната стратегия, както и подобряването на политиките за социално включване. 

Механизмът за периодичен преглед на настоящата Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги включва Звено за мониторинг на ОСРСУ в област Стара Загора  2016-2020 

година. В състава на звеното за мониторинг са именно: представители на Областна 

администрация, координаторите за областта по проекта за социални услуги, общините на 

територията на областта, РИО, РЗИ, РДСП и дирекции социално подпомагане, представители 

на НПО.  

Ежегодно изготвяне на мониторингов доклад за степен на изпълнението на стратегията от 

звеното за мониторинг. Докладът се изготвя всяка година, като се мониторира състоянието на 

социалните услуги през предходната година. Докладът се приема от звеното за мониторинг и 

се представя пред Координационен съвет за изпълнение на областната стратегия за социални 

услуги. Този съвет функционира като разширен екип на ЗМО. Така конструираният 

Координационен съвет има за цел да: 

> Координира целия процес по изпълнение на областната и общински стратегии за 

развитие на социалните услуги в област Стара Загора; 

> Съгласува междуинституционални и междуобщински механизми за сътрудничество; 

> Координира и съгласува разкриването на социални услуги на областно ниво; 

> Координира дейността на мултидисциплинарния екип за деинституционализация в 

областта; 

> Взаимодейства с общинските Координационни звена по изпълнение на общинските 

стратегии, получава периодична обратна връзка за напредъка на изпълнението на 

общинските стратегии за социални услуги; 

> Предоставя възможност за съгласуване на дейностите на общинско и областно ниво по 

изпълнение на стратегиите за социални услуги; 

> Решава проблемни зони и намира решения за преодоляването им, възникнали в процеса 

на изпълнение на Стратегията; 

> Предоставя възможност за междуобщинска и междуинституционална обмяна на опит по 

изпълнението на Стратегията; 

> Взема решения за междуинституционални и междуобщински инициативи и кампании 

по приоритетите на Стратегията и изготвя план за реализирането им; 
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> Дава становища по подготвени проектни предложения от неправителствените 

организации, общини и др. за целесъобразност по отношение на приоритетите на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги; 

> Координира и съгласува изпълнението на комуникационната програма на Стратегията; 

> С решение на Съвета могат да се създават работни групи при необходимост за 

изпълнение на конкретна задача. 

След разглеждане и приемане на Доклада от Координационния съвет, той се презентира 

за приемане пред Областния съвет за развитие на област Стара Загора. 

 

 

Изготвяне на междинна оценка през 2018 година от външни експерти с препоръки за 

евентуални промени и актуализация на Стратегията  

Актуализация на стратегията при необходимост, до края на 2018 година, от звеното за 

мониторинг или външни експерти; 

Изготвяне на окончателна оценка на стратегията през 2020 година и подготовка на 

нова стратегия за следващия планов период; 

Включване на всички заинтересовани страни при мониторинга и оценката на 

стратегията. 

Публикуване на мониторинговите доклади и оценките на стратегията на 

електронната страница на Областна администрация Стара Загора. 

Основният подход, който е взаимвстван от миналия период  е мониторингът и оценката 

с участие, който изисква включването и обратната 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. 

 Основни партньори. Механизми на партньорството 

Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще допринесе за 

изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в областта, която да осигури равен достъп 

до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално оползотворяване на наличните 
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ресурси. Ще  бъдат  използвани  разнообразни  инструменти  за  сътрудничество. Изграждането 

на механизми на партньорство ще бъде приоритетно в Областната стратегия за новия период. 

Като съвместни действия при изпълнение на общи дейности, междуобщински и смесени 

услуги,  Сътрудничество със ЗМО в дейностите за мониторинг и оценка на Стратегията, 

отворени работни групи с участие на заинтересованите страни и участие на експерти в 

съвместни работни групи, комисии и екипи. Ще се провеждат срещи и обменни посещения 

между съседни общини за обмен на информация за групи в риск, обсъждане и планиране на 

съвместни дейности и проекти за подкрепа на целевите групи. Междуобщинските срещи са с 

участието на всички заинтересовани институции, в чиито компетенции попадат групите в риск 

(като ДСП, ДБТ, доставчици на социални и здравни услуги, училища, НПО и др.) Ще се 

развиват съвместни  мобилни екипи за осигуряване на подкрепа на хора с увреждания и 

самотни стари хора в изолирани населени места. Ще се разработват междуобщински и 

междусекторни проекти за подкрепа на групите в риск. 

Развитието на партньорствата между общините, изграждането на мрежи на областно и 

местно ниво ще допринесе за съгласуването и обединяването на дейностите на ангажираните 

институции с фокус уязвимите общности и групи. 

 

Областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД) 

 

Съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България“ и Плана за действие в изпълнение на Стратегията в Област Стара Загора 

е създаден Областен координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/. Целта е 

чрез него да се постигне ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския 

сектор, регионалните и общинските структури. Той е платформа за прилагане на политики 

чрез междуинституционално партньорство. Основните принципи за прилагане на ОКМД са: 

осигуряване на най-добрия интерес на детето; взаимна информираност на партньорите и 

помощ; мултидисциплинарен подход на областно ниво; непрекъснато учене; гъвкавост при 

вземането на решения; етично поведение при обгрижване на всеки конкретен случай. 

ОКМД осигурява ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти 

при изпълнение на политики за деинституционализация, както и осигурява подходяща среда за 

междуинституционално взаимодействие на местно ниво, в което да се разработят максимално 

опростени и в същото време ефективни регулации и йерархии при партнирането по 

изпълнение на националните политики в процеса на деинституционализация. 
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 В Община Казанлък, като пилотна община,  беше създаден Общински координационен 

механизъм за превенция на деинституционализацията по проект на  фондация „Надежда и домове за 

деца“. Механизмът е инструмент за съвместни действия и решаване на конкретни казуси, 

свързани с превенция на изоставянето и реинтеграция на деца в семейна или близка до 

семейната среда (подобряване статуса на живот на децата и семействата, живеещи) на 

територията на общината. След приключване на проекта ОКМД продължава своята работа, тъй 

като платформата за прилагане на политики чрез междуинституционално партньорство е 

единственият начин децата в риск да бъдат защитени. 

 

  

 Основни етапи в изпълнението на стратегията  

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Стара Загора 

обхваща 5-годишен период (2016 – 2020), в който се обособяват два етапа с продължителност 

по 3 и 2 години за изпълнение на стратегията, всеки от които започва с период на подготовка и 

интензивно оперативно планиране, както следва: 

Първи етап е подготвителен етап,  през който ще се изготвят и приемат Общински стратегии 

за социалните услуги в 11-те общини, ще се осъществи оперативно планиране на 

интервенцията през първите 3 години и ще се създаде план на действие за 2016 година. Този 

етап приключва до месец юли, 2016 година. 

Следва втори, същински етап, през който ще се изпълняват планираните дейности по 

Стратегията. Той обхваща 2016 -2018 година. 

Трети етап е етапът на оценка и препланиране. Той обхваща последното тримесечие на 2016 

година и първото такова на 2018 година. Предвижда Междинна оценка на постигнатите 

резултати от стратегията, препланиране на следващия двегодишен етап в съответствие със 

заключенията и препоръките от междинната оценка. 

Четвърти етап обхваща 2018 -2020 година. Той се характеризира с ефективност и изпълнение 

на дейностите по стратегията, а също така и финална оценка на въздействието от Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги. 

7. РЕСУРСИ 

7.1. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

 

7.1.1 Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги 

Качествени социални услуги се представят от високо квалифициран и мотивиран 

персонал ангажиран в тях, като същевременно е необходим и допълнителен ресурс от различни 
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квалифицирани специалисти, които да са конкурентни на пряко ангажираните. 

Възнагражденията в социалните услуги по общини се определят като много ниски дори и за 

общия стандарт на живот в областта и в общините като цяло. Няма създадена практика за 

активно включване на доброволци в процеса на предоставяне на услуги, независимо дали в 

общността или в специализирана институция. С известна положителност е продължителния 

стаж на работещите в институциите. Ръководствата на различните услуги се стремят да 

повишават квалификацията на персонала предимно чрез организиране на вътрешни обучения и 

обмяна на опит със сходни услуги. Срещат се съществени затруднения при назначаване на 

квалифициран персонал, особено в услуги, които са извън големите населени места. 

Същевременно се констатира и текучество именно на специалисти като рехабилитатори, 

медицински специалисти, логопеди, психолози, социални работници и др. Това в значителна 

степен затруднява работата и води до ниско качество на предоставяната услуга. 

Персоналът в социалните услуги на територията на област Стара Загора е структуриран 

съгласно Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и 

социалните услуги в общността, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.  

Факторите човешки ресурс, квалификация и мотивация на персонала имат съществено 

значение и оказват натиск върху системата на социални услуги. 

С цел осигуряване на подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на 

професионалната квалификация и умения е необходимо планиране и осъществяване на мерки и 

дейности, свързани с: 

 Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и споделяне на 

добри ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги. 

 Развитие и насърчаване на доброволчески практики - осигуряване на обучение, 

възможности за обмяна на опит и консултиране по въвеждане на практика за работа с 

доброволци при предоставянето на социални услуги на местно и регионално ниво. 

 Преквалификация за персонала на трансформираните и/или закривани социални 

услуги и специализирани институции. 

 Оценка на нуждите от обучение – екипна и индивидуална за персонала на социалните 

услуги, които подлежат на трансформиране/закриване. Провеждане на обучения, в 

съответствие с оценката от обучителните нужди, които да осигурят професионална подготовка 

и адаптация на персонала след пренасочването към новата услуга. 

 Осигуряване на капацитет за иновативните услуги и мерки, развитие на нов тип 

професионални умения и опит - обучения за професионалистите, които ще бъдат ангажирани 

със създаването и управлението на нови социални услуги; Разработване на програми за 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 

166 

 

популяризиране на услугите и спечелване на доверието на клиентите; Развитие на 

междуинституционалното сътрудничество, както и привличане на представители на 

заинтересованите страни - граждани, НПО и др. в процеса на осигуряване на ефективността и 

качеството на новите услуги. 

 Въвеждане на ефективни системи на контрол върху качеството и за супервизия в 

социалните услуги. 

 Въвеждане на адекватно заплащане на труда, на труда на работещите в социалните 

услуги. 

 

7.1.2 Изграждане на административен и организационен капацитет  

Специфичните потребности от промяна и развитие, свързани с капацитета на човешките 

ресурси, които са идентифицирани в процеса на разработване на стратегията са: 

 Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на управляващите 

социалните услуги от резидентен тип и на услугите, предоставяни в общността по отношение 

на подбор на персонал, ориентиране и обучение на персонала, планиране на работните задачи, 

мотивиране на персонала, стимулиране на работата в екип и работата в разширените 

мултидисциплинарни екипи; 

 Основна потребност за развитие на управленския персонал е повишаване на 

професионалните компетенции, свързани с прилагане на иновативни практики за повишаване 

на качеството и ефективността на предоставяните услуги, както и с въвеждане на механизми за 

ефективна оценка на положения труд, съобразени със спецификата на различните дейности по 

предоставяне на социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с 

реалната работа по обслужване на клиентите. Управленския персонал на съществуващите 

доставчици на социални услуги има потребност от развитие на уменията за добро управление и 

задържане на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато развитие; 

 Професионалистите, ангажирани със създаването и управлението на нови социални 

услуги, имат потребност от нов тип управленски умения и практика, свързана със създаване на 

методологии за предоставяне на новите услуги, изграждане на стратегии за популяризиране на 

услугите и спечелване на доверието на клиентите, развитие на междуинституционалното 

сътрудничество и включване на гражданското общество в процеса на развитие на новите 

услуги; 

 Потребностите на специалистите (социални работници, психолози, специални 

педагози, рехабилитатори и др.) и на помощния персонал ангажирани в директното 

предоставяне на социалните услуги са свързани с: обогатяване на знанията и опита им за 
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ефективна работа по случай, индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента, 

осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по удовлетворяване на 

неговите потребности, необходимост от методическа подкрепа по отношение на осъществяване 

на адекватен подбор на специфичните дейности, свързани с предоставянето на социалната 

услуга, оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата по случай.  

С оглед стимулиране развитието на административния и организационния капацитет на 

областно и общинско ниво за управление на социални услуги е необходимо планиране и 

осъществяване на мерки и дейности, свързани с: 

 Обучения за изграждане на капацитет за управление на социалните услуги - 

Обучения и консултиране за изграждане на умения за ефективно управление на социални 

услуги в общините и външните доставчици на социални услуги; Обучения за развитие на 

капацитета на ДСП и отделите по места; базисни и надграждащи обучителни модули за 

ръководните екипи на социалните услуги с цел развитие на административния и управленски 

капацитет, допълнителна квалификация/опит и подобряване на вътрешния мениджмънт на 

социалните услуги; Обучения и периодични консултации на ръководните екипи на 

доставчиците по планиране, осигуряване и ефективното управление на финансовите средства и 

ресурсите. 

 Адекватно ресурсно обезпечаване на развитието на отделите, ангажирани с 

администрирането и управлението и развитието на социалните услуги на територията на всяка 

от общините от област Стара Загора - Осигуряване на необходимия брой служители в 

отделите, ангажирани с разкриването и управлението на социалните услуги на територията на 

всяка община; Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри 

практики, с цел развитие на капацитета на екипите в отделите, ангажирани с управлението на 

социалните услуги и на доставчиците, които да повишават компетентността на служителите. 

 Изграждане на умения за мониторинг и оценка - Обучения на екипите на създаденото 

Звено за мониторинг и оценка. 

 Изграждане на умения за ефективно използване на възможностите за финансиране - 

обучения за придобиване и надграждане на уменията за разработване и подготовка на проектни 

предложения; Развитие на компетенциите за управление на проекти. 

 Формиране на умения за изграждане на партньорства - Обучения за изграждане на 

ефективни партньорства, умения и нагласи за развиване на публично-частни партньорства в 

областта на социалните услуги; Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни 

модули и обучения чрез практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие. 
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7.2 Финансови и материални ресурси 

Сред основните източници на финансиране на социалните    

услуги са:  

 Държавният (републиканският) бюджет 

 Собствени приходи (общински бюджет) 

 Национални и международни програми 

 Фондовете на Европейския съюз  

 Средствата, предоставяни безвъзмездно от физически и юридически лица  

 Други източници. 

 Главни инструменти в подкрепа на политиките в сферата на социалното включване са  

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Чрез ОП РЧР 2007-2013 г. се реализираха 

редица дейности, свързани с интегриране на деца и възрастни  в неравностойно положение. 

Реализирани са  съществени  реформи в социалната сфера, каквато е реформата за 

деинституционализация на децата.  

Важно при функциониране на социалните услуги и наличната зависимост на общините от 

републиканския бюджет, чрез който получават субсидии за делегираните от държавата 

дейности и изравнителна субсидия, чрез която се осигурява финансиране на местните 

дейности. На дневен ред идва целесъобразност от продължение на процеса на финансова 

децентрализация. Чрез него би могло да се постигне самостоятелност в бюджетния план и 

неговото изпълнение. Това ще позволи да се управляват наличните финансови средства по-

облекчено, тъй като ще има по-големи възможности за решаването на съществуващите задачи 

на местно равнище. 

Самият процес на планиране е фокусиран към националните приоритети и проблеми, 

откъдето и по линията на които се получават преобладаващите средства за общински нужди. 

Общинският процес на планиране в голяма степен е предопределен от нормативни и 

организационни изисквания. В него местните средства са недостатъчни. Това налага търсене на 

по-нататъшно преструктуриране на общинските разходи, като се има предвид застаряващото 

население и обезлюдяването на някои населени места в общините, както и икономическата 

миграция на част от населението. 

Със стартиране на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. може да се 

очаква по-активно и целенасочено да се обвържат техните цели и задачи с потребностите на 
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населението от социални услуги. В резултат на това една част от недостигащите средства за 

инвестиции, които държавният бюджет сега не може да осигури, ще могат по-широко да се 

финансират по мерки на новите оперативни програми.  

Социалните услуги в повечето от общините в областта се разкриват след кандидатстване с 

проектно предложение пред съответния финансиращ орган. След приключване на дейностите 

по проектите се пристъпва към кандидатстване за държавно делегиране на съответната 

социална услуга. 

7. Комуникационна програма 

Настоящата комуникационна програма представлява неразделна част от Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) на област Стара Загора. Важно условие за 

ефективното реализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги е 

политиката за предоставяне на информация до обществеността. Реализирането на стратегията 

ще се съпровожда от информационни мероприятия, които ще осигурят нейната публичност в 

процеса на разработване и по време на реализация. 

 Цели, задачи и методи 

Основните цели на комуникационната програма на Областната стратегия за развитие на 

социални услуги в Стара Загора (2016 – 2020 г.) са да представи и популяризира сред широката 

общественост и заинтересованите страни резултатите, ползите и положителните ефекти от 

изпълнението на Областната стратегия, да спомогне за изграждане на обществена подкрепа 

към политиките на социално включване и да допринесе за повишаване на чувствителността в 

обществото към проблемите на децата и семействата в риск, към уязвимите общности и 

изключените групи. 

Сред целевите групи на комуникационната програма са органи и институции на 

държавната и местната власт, изпълнителни агенции, НПО, териториални структури на 

държавните органи и институции, доставчици на социални услуги, приоритетни целеви групи 

на областната стратегия за социални услуги, потребители на социални услуги,  медии, 

широката общественост. 

Водещите принципи на комуникационната програма са целенасоченост, прозрачност, 

достъпност на информацията,  качество на информационните ресурси, многообразие и 

ефикасност на използваните комуникационни канали и комуникационни средства ефективност 

и позитивност на комуникационните послания и широко междуобщинско и междусекторно 

партньорство, сътрудничество и екипност в комуникационния обмен. 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора 

170 

 

Методите и подходите на комуникационната програма включват: 

Създаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на различни начини 

и форми за комуникиране и промотиране на Областната стратегия за развитие на социални 

услуги: популяризиране, PR, лобизъм, групи за застъпничество, социологически и 

политологически инструментариуми, изграждане на идентичности, реклама.  

 Установяване на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между 

участниците в комуникационния процес – всички заинтересовани страни от 

изпълнението на стратегията; 

 Оптимален избор на агенти на влияние, които ще бъдат включени като медиатори в 

комуникационния процес и ще работят в партньорство с медиите. 

 Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда чрез:  

o Подаване на достатъчна информация в общественото пространство; 

o Търсене на отзвук и обратна връзка от комуникираната информация; 

o Предвиждане на възможности за коригиращи действия; 

o Прецизен избор на отделните информационни фрагменти и разполагането им в 

пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на 

посланията.  

Основни комуникационни техники: Комуникационната програма се основава върху няколко 

основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, комуникация чрез 

Интернет и информационни материали и работа с партньори.  

Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на 

широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в рамките на 

дискусии, кръгли маси и дебати. Проблемите в социалната сфера изискват непрекъснат дебат и 

достигане на гласа на обикновените граждани до отговорните за вземане на политическите 

решения. Само чрез пряк дебат и комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани 

усилията на ангажираните с различни секторни политики. 

Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне на 

информация относно изпълнението на Областната стратегия за социалните услуги чрез: 

 пресконференции, брифинги и съобщения за медиите; 

 неформални работни срещи на водещи редактори с координационното звено, 

изпълняващо стратегията.  
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 изготвяне на програми от електронни медии с национално покритие за 

разпространяване на информация относно популяризиране на визията, целите и 

приоритетите на областната стратегия.  

Комуникация чрез Интернет и информационни материали. Поддържане и актуализиране 

на информацията за областната стратегия за развитие на социалните услуги в уеб сайтовете на 

партньорите и на заинтересованите страни. Разработване и публикуване на тематични 

информационни материали съобразени с визията, целите и приоритетите на областната 

стратегия за развитие на социалните услуги. 

 Оперативно изпълнение на комуникационната програма 

За постигането на целите и реализацията на дейностите и в настоящата комуникационната 

програма е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на професионалист за връзки 

с обществеността, който да е пряко ангажиран с наблюдението и отразяването на 

информационните потоци, свързани с изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги в областта.  

Тази функция ще бъде изпълнявана от експерта за връзки с обществеността в областна 

администрация в сътрудничество със Звеното за мониторинг и оценка, формирано за 

изпълнението на областната  стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара 

Загора. В рамките на неговите компетенции и правомощия и с увеличаване на неговите 

задължения и отговорности в длъжностната му характеристика, служителят за връзки с 

обществеността може да се ангажира с координирането и реализирането на дейностите по 

изпълнение на комуникационната програми, подпомогнат от експерт от администрацията, 

участник и координиращ дейностите на оперативния екип.   

За целите на своите нови отговорности и задължения служителят за връзки с обществеността 

към областна администрация е необходимо да участва както в организираните обучения за 

експертите, отговарящи пряко за имплементирането на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги, така и на редовните заседания на тези органи. 

Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в областна 

администрация  пряко ангажиран с реализирането на комуникационната програма. 

 Участва в планирането на дейности, свързани с реализирането на целите на 

комуникационната програма. 

 Съгласува и синхронизира своите действия с екипите на Звеното за мониторинг и оценка и 

Регионалното звено за подкрепа.  
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 Координира цялостното изпълнение на заложените дейности в ОП за изпълнение на 

комуникационната програма. 

 Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги чрез сътрудничество с техните експерти за 

връзки с обществеността или органи и институции, отговорни за подготовката и 

реализацията на информационни кампании и комуникационни материали. 

 Организира и поддържа в сътрудничество със ЗМО и РЗП единен електронен регистър на 

социалните услуги на регионално ниво и популяризира актуална информация по 

изпълнението на областната стратегия за развитие на социалните услуги. 

 Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия за 

постигането на целите и дейностите на комуникационната програма. 

Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и 

послания в общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на 

стратегията. 
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Раздел Д: Приложения 

 Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на потребностите в област 

 Териториален разрез на планираните услуги по общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


