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1 Въведение 
 

Социалната политика е един от основните приоритети както на местно, така и на 
национално равнище. Наблюдаващата се тенденция към увеличаване процента на социално-
значимите заболявания, увеличаването на броя на хората с увреждания и безработните определя 
необходимостта от разширяване кръга и достъпа до предоставяне на социални услуги за хората в 
неравностойно положение. 

Социалната политика се променя динамично и във все по–висока степен е съобразена със 
законодателството на Европейския съюз в областта на социалната закрила, борбата с бедността и 
социалната изолация. Новият подход в управлението на системата за социални услуги следва 
възприетия в държавите членки на Европейския съюз модел и гарантира правото на достатъчно 
средства за покриване на основните потребности на различните социални групи в обществото. 
Стремежът е преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата 
общност и семейна среда, включващ социалната защита на хората с увреждания, модернизацията 
на специализираните институции за социални услуги и деинституционализацията на грижите.  

Основен приоритет в действащите програмни документи е развитието на социалните 
услуги, базирани в общността с цел осигуряване на равен достъп до ресурсите на обществото за 
възрастните хора, децата, жените, хората с увреждания. В този смисъл, извеждането на децата, на 
хората с увреждания и на старите хора от специализираните институции чрез осигуряване на 
грижи в семейна или близка до семейната среда, както и намаляването на постъпващите в 
специализираните институции чрез предоставяне на социални услуги в общността е приоритет в 
работата на дирекциите „Социално подпомагане” и Общините. В крайна сметка, развитието на 
алтернативните форми на грижа и социални услуги, базирани в общността, както и на дейностите 
по превенция и реинтеграция са единствена възможност за постигане процеса на реална 
деинституционализация.  

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Стара 
Загора е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги, инициирано от 
УНИЦЕФ в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и 
Агенцията за социално подпомагане (АСП). 

В рамките на тази инициатива се пилотира цялостен модел на планиране, развиване и 
предоставяне на социални услуги на областно и общинско ниво, насочен към подобряване на 
достъпа, повишаване на ефективността и ефикасността на социалната система и използването на 
структурните фондове на Европейския съюз.  

Целта на настоящия аналитичен доклад е да се определи ресурса и капацитета, с които 
към настоящия момент се изпълнява социалната политика на територията на област Стара Загора 
и на тази основа да се планира разкриването на достъпни, качествени и ефективни социални 
услуги, отговарящи на нуждите на потребителите. Тези услуги трябва да осигурят социално 
включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация за нуждаещите се, с 
ангажираното участие на всички заинтересовани страни. 

Планирането на социалните услуги на областно ниво се осъществява с прякото участие на 
всички заинтересовани страни – общини, Регионална дирекция „Социално подпомагане” (РДСП) 
и дирекциите „Социално подпомагане”, доставчици на услуги, граждански организации, 
местнобазирани държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи.  



 8

2 Методология  

2.1 Цели и обхват на проучването  
Проучването на ситуацията в област Стара Загора е фокусирано върху нуждите от социални 
услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, политики и мерки 
за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта. Оценката на 
потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори 
на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните 
възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и – в 
по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на област Стара 
Загора. 

Целите на проучването са: 

� Да се очертае общата социално-демографска и икономическа картина на населението в 
област Стара Загора – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието; 

� Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ групи по 
отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;  

� Да се определи кои са индивидите и групите в риск – какви са техните характеристики, 
брой и териториално разположение, какво е отражението на рисковите фактори върху тях; 

� Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на 
идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за 
преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска. 

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социално-икономически проблеми, 
демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в област Стара Загора като 
осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги. 
Потърсена е обратна връзка за нагласите и очакванията от областното планиране на 
заинтересованите страни – местна власт, териториални структури на АСП, граждански 
организации, доставчици и потребители на социални услуги. В географско отношение обхватът 
на проучването покрива всички общини на територията на област Стара Загора, като се обръща 
специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови 
групи. 

В контекста на стратегическото планиране на социалните услуги се очертават и практическите 
ползи от ситуационния анализ. Обобщените резултати от проучването и заключенията в 
аналитичния доклад ще осигурят: 

• Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в Областната стратегия 
и план за развитие на социалните услуги в област Стара Загора; 

• Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна 
на услугите и мерките, включени в областната стратегия, които да съответстват на 
специфичните потребности на всяка група;  

• Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати 
от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и 
разположението им в населените места в общините на областта.  

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за 
адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната 
форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи едно или 



 9

няколко населени места в една или повече общини, както и за разработване на „смесени” услуги 
за рискови групи – комбиниране на две или повече услуги под един „административен покрив”.  

2.2 Методи и инструменти за събиране на информация и анализ 
В процеса на събиране на информация, координиран от Областния оперативен екип, се включиха 
представители на всички заинтересовани страни от областта, обединени в работни групи на 
териториален принцип по общини. Териториалните работни групи работиха на доброволен 
принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща областна 
стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на острите 
социални проблеми сред населението в област Стара Загора.  

Същевременно, този подход спомогна за осигуряване на достъп до почти всички налични 
източници на информация в областта, като: 

• Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно ниво и от 
РДСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие); 

• Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от: 

o институции на областно ниво - РИО на МОМН, РЦЗ, РЗОК, ДБТ, ТСБ, РУСО; 

o общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, 
образователни и хуманитарни дейности и др.,  

o ДСП и отделите „Социална закрила” в общините; 

• Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 
РПУ, Детска педагогическа стая, които текущо документират своя опит и практика и 
разполагат със статистика за специфични групи на деца в риск; 

• Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите социални 
услуги в общините; 

• Училища, болници, лични лекари и пр., които разполагат с информация за състоянието на 
свързаните сектори със социалните услуги; 

• Граждански организации и НПО. 

Представеният предварителен аналитичен доклад е изготвен на основата на частични данни за 
броя и състоянието на рисковите групи, събрани от териториалните работни групи. Включена е 
статистическа информация от 11-те общини в областта, което дава възможност да се изведат 
общите тенденции, но не е достатъчно като основа на планирането на конкретните мерки и 
социални услуги.  

Използваните методи за събиране на информация включват: 

• Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически документи, 
дългосрочни програми и планове за развитие на областната и местната администрация; 

• Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от 
общинската администрация и местно-базираните държавни институции;  

• Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на ключови 
рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора” по общини (като 
кметове и кметски наместници на прилежащите села и махали);  
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• Посещения на място от Областния оперативен екип за наблюдение, срещи и дискусии с 
представители на общини, услуги, териториални структури на АСП, НПО, целеви 
общности и групи в риск.  

3 Описание на ситуацията в област Стара Загора 

3.1 Население – демографска характеристика 
Географско разположение  

 

 

 

Област Стара Загора е динамично развиваща се област, чиято политика е насочена към 
постигане на ефективна и конкурентоспособна икономика и висок жизнен стандарт за 
населението на областта като цяло и на населените места поотделно. Едно от най-големите 
предимства на региона е неговото географско разположение и природни дадености. Област Стара 
Загора се намира в централната част на Р България и е една от най-големите по територия в 
страната. Граничи със Сливенска, Ямболска, Хасковска, Пловдивска, Габровска и 
Великотърновска област. Част е от Югоизточен район за планиране, съгласно новото 
административно деление.  

Заема площ от 5151 кв. км, което е 4,6% от площта на страната, като най-голям дял от 
територията се пада на Община Стара Загора 1 019 362 дка, следвана от община Казанлък. С най-
малка територия в областта е община Николаево - 96 524 дка.   
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                        Фигура 1 

 

В административно отношение територията и населението са обособени в 11 общини 
/Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, 
Стара Загора и Чирпан/ и общо 206 населени места, от които 10 града, в които живее 69,7% от 
населението на областта, 189 села и 7 махали. 

 

 Фигура 2 

 

По основните параметри, с които се характеризират областите в страната: площ, 
население, осигуреност с природни ресурси, икономически потенциал, инфраструктурна 
изграденост и др., област Стара Загора попада в групата от 8-10 области в страната, които са с 
относително най-добри възможности за бъдещо развитие. 

Климатът е преходно-континентален. Средногодишните температури са между 8 и 13 градуса, 
с чувствително влияние на Средиземноморието. Валежите са средномесечно 150-190 литра на кв. 
м, което е под средната стойност за страната. 

Релефът на региона е равнинно-хълмист и планински. В териториалния обхват на областта 
попадат Старозагорското поле, части от Средна гора, южните Старопланински склонове и 
Казанлъшката котловина. 

 

 

Относителен дял на броя на населените места 

по общини 

26% 

10% 

12% 
11% 

10% 

6% 

7% 

5% 
5% 

6% 2% Стара Загора 
Казанлък

Раднево

Братя Даскалови 
Чирпан 
Павел баня
Мъглиж

Гълъбово 
Гурково 
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Разпределение на територията 
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Гурково
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Почви  

По планинските терени най-често се срещат канелено-горски почви. Обширните полски райони 
са покрити предимно с черноземни смолници и ливадни почви, които са отлична предпоставка за 
развитието на интензивно селско стопанство и хранително-вкусова промишленост. 

          Най-значимите минерално-суровинни източници са лигнитните, кафявите и черните 
въглища и гипсът. С най-голямо стопанско значение са находищата от въглища в комплекса 
Марица-изток, използвани за производство на електрическа енергия. В него са съсредоточени 
72% от всички проучени запаси от лигнитни въглища в страната. Комплексът Марица-изток е 
вторият по големина център за производство на електроенергия в страната (след АЕЦ – 
Козлодуй) и осигурява около 38% от продукцията на този отрасъл. 

Минералните извори са специфично водно богатство на областта и дават възможност за 
практикуване на лечебно-санаториално дело, развито в гр. Павел баня, с. Овощник, с. Ягода и 
Старозагорски минерални бани. 

Горите в планинската част са друго ценно природно богатство на област Стара Загора. Те 
предоставят благоприятни възможности за развитието на дърводобив, дървообработване, 
пешеходен, планински и ловен туризъм. 

 

Население 

Населението на област Стара Загора е 367 465  души (към 31.12.2009 г.) 

ТТааббллииццаа  11  

ООббллаасстт  ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  ––  ннаассееллееннииее  ппоо  ооббщщииннии 

 

ОБЩИНИ НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12. 

 2008 2009 

Стара Загора 176 443 175 263 

Казанлък 81 378 80 381 

Раднево 22 679 22 356 

Братя Даскалови 9 134 9 015 

Чирпан 24 429 24 087 

Павел баня 15 364 15 228 

Мъглиж 12 618 12 508 

Гълъбово 14 956 14 793 

Гурково 5 472 5 457 

Опан 3353 3 349 

Николаево 5 012 5028 

ОБЩО ЗА  ОБЛАСТ 
СТАРА ЗАГОРА 370 838 367 465 
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Съотношението между брой на мъжете и жените през последните години се е изменило 
в полза на жените, като то е 49:51. Структурата по пол на населението е сходна с тази на Р. 
България и показва, че  на 100 мъже - 106 жени, а в ЕС на 100 мъже - 105 жени. 

Процесът на остаряване на населението, се задълбочава, а населението до 15 години 
намалява, а от друга страна се увеличават броят и делът на населението над 65 годишна възраст. 

Гъстотата на населението на 1 кв. км. е 70,7 при 73,4 средно за страната. С най-голяма 
гъстота на населението е областният център Стара Загора – 162,7. Концентрацията на децата и 
младежите в по-големите населени места позволява по-добре да се организира предоставянето на 
услуги, предназначени за тях и техните семейства, но неблагоприятното тук е, че този 
миграционен процес води до обезлюдяване и застаряване на много селища и в тях вече става 
невъзможно да се поддържа училище, здравна служба, културни заведения, което ги оставя без 
каквато и да е съпътстваща социална инфраструктура. 

Анализът на данните показва основните демографски проблеми в областта, имащи 
пряко отношение към социалната политика и системата на социалните услуги и към 
потребностите на населението от социални, здравни и др. услуги:  

� застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура; 
� ниска раждаемост и висока детска смъртност; 
� висока обща смъртност и отрицателен естествен прираст;   
� прогресивно намаление на относителния дял на лицата в под трудоспособна възраст; 

 

Динамиката в броя на населението, съпоставена с фактически непроменената 
територия на общините формира диспропорции по отношение на населението им. 
Вариационният размах на числовите стойности в гъстота на населението е: 

• 15,5д/кв.км - община Опан; 
• 162,7д/кв.км. - община Стара Загора; 
• 126,6 д./кв.км. - община Казанлък 
В останалите общини на областта средната гъстота на населението варира в много по-

тесни граници от 20,7д./кв.км.- община Братя Даскалови до 48,2 д./кв.км. - община Чирпан. 

Таблица 2 

Административно-териториална структура на Област Стара Загора 

ОБЩИНИ ТЕРИТОРИЯ –КВ.КМ. ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ЧОВ/КВ.М. 

Област Стара Загора 5151.10 70.7 

Братя Даскалови 526.30 20.70 

Гълъбово 348.90 44.70 

Казанлък 634.80 126.6 

Мъглиж 388.9 33.0 

Опан 257.5 15.50 

Павел Баня 518.7 29.50 

Раднево 545.10 43.70 

Стара Загора 1019.40 162.70 
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Чирпан 522.9 48.20 

Гурково 292.3 18.7 

Николаево 96.5 49.5 

 

Качествената характеристика на населението (възрастова, полова, образователна) е 
резултат от произтичащите демографски процеси. 

Деформации при възрастовата структура макар и не така изострени се наблюдават още 
в общините Гълъбово и Чирпан. Възрастовата структура на населението в община Стара Загора 
и в община Казанлък е при слабо променящ се вид. В два от общинските центрове - гр. Стара 
Загора и Раднево възрастовата структура на населението е от прогресивен вид, а за градовете 
Чирпан, Раднево, Мъглиж и Гурково е неизменен. 

Продължава тенденцията на намаление на населението. През периода се запазва 
постоянна, относително висока обща смъртност, което определя отрицателния естествен прираст.  

Намаляването на населението в областта се дължи на намалената раждаемост – 8,6% и 
увеличаване на смъртността - 14,9‰ и в много по-малка степен на миграцията. 

През 2008 г. в областта са родени живи 3574 деца, които са с 27 повече отколкото през 
2007 г. През 2008 г. на 1000 души от населението се падат 10,1 живородени деца, а през 2007 г. - 
9,9. 

През 2008 г. в областта са умрели 5255 души или 14,8 на 1000 души от населението. В 
сравнение с предходната година абсолютният брой на умрелите е със 250 души по-малък. 

Таблица 3 

  

ООббллаасстт  ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  ––  рраажжддааееммоосстт  ии  ссммъъррттнноосстт 

 Раждаемост  (на 1000 души от 
населението) – 0/00 

Смъртност  (на 1000 души 
от населението) – 0/00 

Общини за 2008 г. за 2009 г. за 2008 г. за 2009 г. 

Стара Загора 10,6 10,8 12,5 12,8 

Казанлък 9,3 9,8 14,2 14,3 

Раднево 8,5 8,7 18,3 16,0 

Братя Даскалови 7,4 8,4 23,2 21,6 

Чирпан 10,4 9,6 17,8 20,0 

Павел баня 11,2 11,1 18,8 16,1 

Мъглиж 12,4 13,6 14,9 17,8 

Гълъбово 8,9 9,1 20,4 20,7 

Гурково 11,9 14,4 17,2 14,8 

Опан 4,4 4,8 29,7 35,5 

Николаево 14,7 19,9 12,6 15,9 

общо за  област Стара Загора 10,1 10,5 14,8 15,0 
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По отношение на смъртността през 2009 г. се наблюдава тенденция на увеличаване, като 
най-висок е броят на умиранията във възрастовата група над 60 години.  
Основна причина за умиранията са: 

� болестите на органите на кръвообращението; 
� новообразуванията; 
� болестите на дихателната система; 
� болестите на храносмилателната система;  
� външните причини.  

На тези пет класа болести се дължи 95,30 % от смъртността през 2009г. Същата 
зависимост се наблюдава и през предходните години.  

Таблица 4 

 

ООббллаасстт  ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  ––  еессттеессттввеенн  ппрриирраасстт  по общини                                                           

Естествен прираст на 1000 човека от 
населението 

в – 0/00   по години 

Общини 2008 2009 

Стара Загора -2,0 -2,0 

Казанлък -4,9 -4,5 

Раднево -9,8 -7,3 

Братя Даскалови -15,7 -13,1 

Чирпан -7,4 -10,4 

Павел баня -7,6 -4,9 

Мъглиж -2,5 -4,2 

Гълъбово -11,6 -11,6 

Гурково -5,3 -0,4 

Опан -25,2 -30,7 

Николаево -2,1 -3,9 

общо за  област Стара Загора -4,7 -4,5 

 

Таблица 4 

ООббллаасстт  ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  ––  ннаассееллееннииее  ппоодд//вв//ннаадд  ттррууддооссппооссооббннаа  ввъъззрраасстт  ппоо  ооббщщииннии 

 

 ннаассееллееннииее  ппоодд  
ттррууддооссппооссооббннаа  ввъъззрраасстт 

ннаассееллееннииее  вв  
ттррууддооссппооссооббннаа  ввъъззрраасстт 

ннаассееллееннииее  ннаадд  
ттррууддооссппооссооббннаа  ввъъззрраасстт 

Общини за 2008 г. за 2009 г. за 2008 г. за 2009 г. за 2008 г.  за 2009 г. 

Стара Загора 23951 24020 108680 108016 32392 32436 

Казанлък 11030 10909 49227 48632 16878 16906 

Раднево 3025 2973 13529 13333 5740 5653 
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Братя Даскалови 1282 1274 4501 4431 4140 4019 

Чирпан 3637 3580 12999 12856 7193 7034 

Павел баня 2476 2452 8313 8246 4004 4005 

Мъглиж 2177 2184 6936 6836 3318 3247 

Гълъбово 2060 2021 8199 8202 4157 4046 

Гурково 1021 1005 3084 3104 1174 1164 

Опан 265 258 1407 1427 1873 1816 

Николаево 1157 1171 2529 2542 1140 1127 

Общо за  област 
Стара Загора 

 

52081 51847 

 

219 404 217625 

 

82009 81453 

 

Възрастовата структура на населението в област Стара Загора показва постоянна 
тенденция към застаряване. Демографската картина за областта, както и за цялата страна е 
неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост 
и смъртност, така и в резултат на засилените емиграционни процеси.  Повече от половината от 
живеещите в областта са в трудоспособна възраст. Броят на хората в над трудоспособна възраст е 
приблизително ¼ от цялото население на областта. Остаряването е по-силно изразено в селата, 
отколкото в града. Демографското остаряване на населението, поставя допълнителни изисквания 
пред структурата на здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са 
носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за здравно 
обслужване.   

Етническата структура на областта е близка до тази за страната. Основен етнос е 
българският - 86%, като за община Стара Загора и Опан е 91%, за Казанлък 85%, за Мъглиж 
72%, а за Павел баня 57%. Ромският етнос е на второ място по численост за област Стара 
Загора 7%, като най-висок е дела на ромското население в община Мъглиж 22%, а най-нисък в 
община Стара Загора и Казанлък 5%. Най-нисък е делът на турският етнос в областта 5%, като 
най-високи стойности се отбелязват в община Павел баня 28%. Както е известно, информацията 
за етническия състав от последното преброяване на населението (2001 г.) показва данни по 
самоопределение, които не отразяват реалното съотношение на етническите групи.  

Таблица 5 

Население по етнически групи към 2001 г. 

 

Общини общо българска турска ромска друга не се само-
определя 

Област Стара 
Загора 

370615 319379 18529 26804 2400 2308 

Братя 
Даскалови 

11065 8774 971 1248 16 28 

Гълъбово 16182 15178 80 771 24 81 

Казанлък 81533 69320 6466 4025 956 528 

Мъглиж 12973 9364 530 2803 52 182 
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Опан 4142 3800 32 288 7 8 

Павел баня 15891 8991 4478 2082 193 119 

Раднево 24280 21903 406 1431 62 386 

Стара Загора 167661 151444 2900 10969 1028 712 

Чирпан 26264 22374 2113 1552 40 109 

Гурково 5676 4885 374 383 13 12 

Николаево 4948 3346 179 1252 9 143 

3.2 Икономическо развитие 

3.2.1 Макро-икономически показатели 

 

На територията на област Стара Загора работят около 14 000 фирми* (дружества с 
регистрация в областта). Към това число могат да се добавят и други неколкостотин фирми, 
регистрирани в други райони на България, но които имат търговски обекти и представителства в 
населените места от областта. Около 11 500 от фирмите в региона са микро фирми - предприятия 
или търговци, които имат персонал до 9 души. На територията на областта работят 42 големи 
предприятия с персонал над 250 души, в които работят общо около 44 хил. души. Предприятията 
с персонал между 50 и 249 работници са около 220 и осигуряват заетост на повече от 21 хил. 
души. 

За финансовата 2008 г. дружествата имат приходи от оперативна дейност в размер на 8210 
млн. лв. ** Нетните приходи от продажби са в размер на 7876 млн. лв. Това представлява ръст от 
14% на годишна база. Водещите 100 фирми генерират НПП в размер на 4468 млн.лв. Разходите 
за оперативна дейност на дружествата са 7739 млн.лв. Нетната печалба (след данъчни отчитания) 
е в размер на 613 млн. лв. Сравнението с данните от предходната година показва ръст от 85 
млн.лв. (16%). Половината от сумата на печалбата е следствие от дейността на водещите 100 
фирми по този финансов показател. 

В област Стара Загора най-голям остава броят на фирмите, които се занимават с търговия - 
около 6000, като повечето от тях са търговци на стоки на дребно.  

На първите 6 места в класацията по НПП се нареждат дружества, които работят в сферата на 
енергетиката и се занимават с производство и доставка на електрическа енергия; добив на 
въглища и фирми, които се занимават с търговия на едро с горива. Сред водещите фирми според 
отчетената печалба са и предприятия от хранително-вкусовата промишленост. 

Първите 10 места в подредбата на фирмите, според реализираната от тях печалба, се заемат 
от: трите топлоелектрически централи на комплекса Марица изток; дружества, търгуващи на 
едро с горива; предприятия за производство на тъкани и на текстилни влакна и двете водещи 
старозагорски фирми от хранително-вкусовата промишленост - пивоварната Загорка АД и 
предприятието за производство на месо от домашни птици Градус - 1 ООД. 
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                                                                                                                                    Таблица 6 

 

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ (в млн. лв.) 
 

Година Първите100 
фирми   

Първите500 
Фирми   

Всички фирми 

2002 1 813 2 903 3 285  

2003 1 941 3 157 3 526  

2004 2 722 3 494            4 319 
2005 3 222 4 125            5 064  

2006 3 739 4 862 5 969  

2007 4 180 5 520 6 931  

 
2008 4468 6141 7876 

индекс 2008/2007 107 111 114 

 
 

 
По информация на Териториално статистическо бюро - Стара Загора  

* Информацията е за финансовата 2007 г. и представя официални данни, предоставени през януари 2009 г., от Регионално 
статистическо бюро - Стара Загора. Данните са за предприятията от нефинансовия сектор, които са регистрирани на територията на 
област Стара Загора. 

 

** Цитираните обеми са от фирмите, които отчитат дейността си в област Стара Загора. Сумите не включват оборотите и 
печалбата на дружествата, които са поделения и клонове на големите търговски вериги (за хранителни стоки, горива, битова техника и др.), 
извършващи дейност в България. Данните не обхващат и регионалната дейност на дружества като БТК, мобилните оператори, а също и 
обемите в банковия сектор, застраховането, лизинговите дейности и др. 

 

 

Брутния вътрешен продукт /БВП/, като база за икономически растеж. В рамките на една 
национална или регионална икономика, икономическият растеж се асоциира с произведения 
Брутен вътрешен продукт (БВП) и отчитането му служи за индикация на регионалното 
икономическо развитие. Стойностите на произведения БВП показват в концентриран вид какво е 
произведено и потребено в рамките на една регионална икономика. Област Стара Загора 
реализира икономически растеж. На фона на общата относителна стабилност в страната, 
икономиката на областта се установи със значителен напредък в развитието си. 

Произведеният брутен вътрешен продукт за 2007 г. е на стойност от 2489 млн. лв. и е 
нараснал с 236 млн. лв. спрямо предходната година. За периода от 2000 г. насам е реализиран 
положителен темп на равнището на БВП. Най-голям дял от БВП на областта има индустриалният 
сектор, следван от услугите и от селското стопанство. 
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Старозагорска област е на едно от първите места в страната по БВП на човек от 
населението. За областта е реализиран БВП от 6971 лв. на човек, и е нараснал с 701 лв. спрямо 
предходната година, а спрямо 2000 г. - с 3303 лв., което е най-ярък израз на реалното 
стабилизиране на икономическия живот в областта.  

Брутната добавена стойност (БДС), реализирана от стопанските субекти в областта през 2007 
година е 2043 милиона лева. БДС нараства с 201 млн. лв. спрямо предходната година. Позициите 
на икономическите сектори в брутната добавена стойност на икономиката в областта следват 
общите тенденции в страната, характерни за последните години. Продължава да се увеличава 
делът на индустрията за сметка на дяловете на аграрния сектор и услугите. Индустриалния 
сектор създава 1124 млн.лв. от добавената стойност общо в областната икономика. Характерно за 
последните години е тенденцията на намаляване дела на аграрния сектор в общата БДС. 

Таблица 7 

Брутна добавена стойност по икономически сектори и брутен вътрешен продукт 

                                                                                                                                  (мил. лева) 

Икономически сектори 2006г. 2007г. 

БДС 1842 2043 

Аграрен 141 122 

Индустрия 955 1 124 

Услуги 746 796 

БВП 2 253 2 489 

БВП на човек от 
населението 6 270 6 971 

 

Добивна промишленост  

В региона на Стара Загора се намира най-голямото предприятие на българската добивна 
промишленост – Мини Марица изток ЕАД. Дружеството е изцяло държавна собственост и е 
част от Българския енергиен холдинг. Добива лигнитни въглища по открит способ, като 
експлоатира три открити рудника с обща територия от 240 кв. км в Източномаришкото 
лигнитно находище. Мини Марица изток ЕАД е най-големият работодател в област Стара 
Загора. В трите рудника и в администрацията на дружеството работят около 7500 души. 
Дейността на предприятието осигурява заетост и на стотици работници от други фирми, които 
извършват обслужващи и ремонтни дейности или са доставчици. Мини Марица изток ЕАД 
приключи 2009 г. с печалба от 6,5 млн. лв.  

Икономическите показатели в сектора на добивната промишленост се допълват и от 
дейността на още две фирми, които се занимават с добив на трошен камък, чакъл и пясък, 
предназначени за строителство – Инермат АД и Стройкомбинат-М АД. 
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Преработваща промишленост 

В  сектора в област Стара Загора работят около 1400 фирми. Техните общи нетни приходи 
от продажби за 2008 г. са в размер на 1612 млн.лв., което представлява спад с 87 млн.лв. 
спрямо предходната година. С 28 млн.лв. намалява и отчетената печалба в сектора. 40 
предприятия отчитат приходи, надвишаващи 10 млн.лв. за всяко едно от тях. Обликът на 
преработващата промишленост в региона се определя от предприятията, произвеждащи храни 
и напитки (Градус – 1 ООД, Загорка АД и Кен АД); от предприятията за производство на 
машини и металообработка (М + С Хидравлик АД, Арсенал АД – Казанлък, Металик АД), а 
също и от фирмите, които извършват ремонтни дейности в комплекса Марица изток 
(Енергоремонт – Гълъбово АД, Ремотекс ЕАД – Раднево, Атоменергоремонт – Гълъбово 
ЕООД). В сектора най-високи са НПП на производителя на пилешко месо Градус – 1 ООД.  

Общият размер на нетната печалба на фирмите от сектора е 145 млн. лв. На водещите 
места по този икономически показател се нареждат фирмите: Градус – 1 ООД, Загорка АД, 
Металик АД, М + С Хидравлик АД и Видеотон Бългериан холдингс ЕООД.  

 

Производство на хранителни продукти  

Производство на напитки 

В отраслите Производство на хранителни продукти и Производство на напитки активна 
дейност извършват 230 фирми. Сборът на техните нетни приходи от продажби е в размер на 
473 млн. лв. Това представлява минимален ръст спрямо предходната година. Отраслите 
остават с възходящо развитие през 2009 г., въпреки натиска на икономическата и на 
финансовата криза.  

По нетни приходи от продажби и по печалба КЕН АД се нарежда на трето място в 
отрасъла след Градус – 1 ООД – най-голямото и най-модерно предприятие за производство на 
пилешко месо и колбаси от пилешко месо в Югоизточна Европа, и пивоварната Загорка АД.  
Лидерът в отрасъла Градус – 1 ООД разполага с предприятие с разгъната площ от 15 хил. кв. 
м, което се обслужва от 350 работници. Заводът работи от 2006 г. и в него са инвестирани 35 
млн. лв. Компанията е с капацитет за производство на 50 хил. тона птиче месо годишно. Има 
договори за износ в държави от Европейския съюз (Великобритания, Франция и Германия).  

Пивоварната в Стара Загора Загорка АД е най-голяма в България и има пазарен дял от над 
30%. Предприятието е създадено през 1902 година. От 1994 г. Загорка АД е собственост на 
световния пивоварен гигант Heineken. Предприятието произвежда бира под различни 
търговски марки: „Загорка”, „Ариана”, „Кайзер”, „Хайникен”, „Амстел”, „Старобрно” и 
„Столично”. Финансовият отчет на фирмата за 2008 г. показва приходи от 151 млн. лв. 
Печалбата след данъчно облагане е в размер на 17 млн. лв. 

Обликът на хранително-вкусовата промишленост на региона на Стара Загора се определя 
още и от: винарната Домейн Менада ЕООД, от предприятията за преработка и консервиране 
на плодове и зеленчуци: Конекс – Тива ООД; Провими – Зара АД; Анкъл Статис ЕООД, 
Диони ООД и от предприятията за производство на фуражи Провими Зара АД и ЕТ Николина 
Алендарова.  
Нетните приходи от продажби на 10-те най-мощни фирми в отраслите Производство на хра-
нителни продукти и Производство на напитки надвишават 517 млн. лв. Общата печалба на 10-
те най-успешни фирми е в размер на 52 млн. лв. 
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Производство на текстил и облекло 

В отраслите Производство на текстил и изделия от текстил и Производство на облекло 
дейност осъществяват около 200 фирми, като преобладаващата част са малки предприятия. 
Нетните приходи от продажби са за 123 млн. лв., което е приблизително колкото сумата от 
предходната година. 

Водещото в отрасъла си през предходните години е предприятието  Ембул инвестмънт 
АД. Фирмата е създадена с капитали от Турция и произвежда синтетични влакна (акрилна 
прежда). Предприятието изнася продукцията си предимно в САЩ. За 2008 г. е реализиран 
износ и сделки с партньори от Европейския съюз за над 36 млн. лв. 

Фирмите от Казанлък България – К АД (производство и търговия с шевни и бродерийни 
конци и прежди от памук и от полиестер), Катекс АД (платове от камгарна вълна), които в 
предходните години се нареждат сред водещите европейски производители в отрасъла и имат 
силна експортна ориентация, сега отчитат спад в приходите от продажби.  

   Добри резултати в предходната година постигат фирми, които разчитат почти изцяло на 
вътрешния пазар с наложени сред клиентите си изделия, а също и други, шиещи облекло по 
поръчка на свои партньори от Европейския съюз. 

 

Производство на метали  

Производство на метални изделия 

 

В отрасъл Производство на метални изделия в област Стара Загора дейност развиват 
около 300 фирми. Сборът на техните нетни приходи от продажби е в размер на 213 млн. лв. 
Това представлява ръст спрямо предходната година от 33%. Дължи се предимно на дейността 
на двете водещи в отрасъла дружества Енергоремонт – Гълъбово АД и Маталик АД, които 
обслужват плановите и аварийни ремонти на топлоелектрическите централи в региона и 
произвеждат резервни части, метални конструкции и уникално оборудване за тях. 

Булметал ООД – Гурково е основен производител в България на широка гама от размери и 
видове метални опаковки и на амбалаж за хранително-вкусовата, химическата, 
млекопреработвателната и козметичната промишлености. Заедно с дъщерната си търговска 
фирма Булметал Трейдинг ЕООД, предприятието има годишни нетни приходи от продажби от 
близо 27 млн. лв., като сумата е с 3 млн. лв. по-малка от предходната година. 

 

Производство на електрически съоръжения  

Производство на машини и оборудване 

 

Около 120 фирми от региона на Стара Загора са специализирани в производство на 
електрически съоръжения и на машини и оборудване. Отраслите формират нетни приходи от 
продажби в размер на 269 млн. лв., като близо 200 млн. лв. от тази сума идват от дейността на 
първите 7 предприятия.  
М + С Хидравлик АД е водещият европейски производител на хидравлични мотори и елементи 

ДЗУ АД остава едно от предприятията с най-голям брой работници в региона на Стара Загора. 
Дружеството произвежда електронно и механично оборудване, компоненти, монтажни възли и 
др. Осигурява работа на над 1000 души, като планира да увеличи персонала си през 2010 г. 
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Капрони АД е българският лидер в производството на хидравлични зъбни помпи, компоненти и 
системи за хидравликата. Продуктите на дружеството са добре познати и зад граница.  
В региона на Стара Загора производството на машини, оборудване и поточни линии за хранител-
но-вкусовата промишленост има отлични позиции, свързани с дейността на фирмите Хранинвест 
– Хранмашкомплект АД, Термохран инженеринг АД и БРБ инженеринг ООД. 

С хранително-вкусовата промишленост е свързана и дейността на Бултех 2000 ООД. 

 

Производство и разпределение на електрическа  

и топлинна енергия и на газообразни горива 

На територията на област Стара Загора се намира енергийният комплекс Марица изток. Той е 
обединение на трите рудника за лигнитни въглища и мощностите на 4 топлоелектрически 
централи (последната, от които влиза в експлоатация през 2010 г.). Сектор Производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива има дял от 21% от 
икономиката на област Стара Загора. Нетните приходи от продажби са в размер на 1 102 млн. лв., 
като огромната част от тях се генерират от дейността на 7 дружества. Заедно с Мини Марица 
изток ЕАД те осигуряват работа на повече от 10 хил. работници, а с дейността им са пряко 
свързани още десетки местни фирми.  

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа в България. 
Дружеството е 100% собственост на държавния Български енергиен холдинг. Централата 
осигурява около 18% от общото производство на електроенергия в България.  

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД има 81 млн. лв. печалба преди облагане с данъци за първите 8 
месеца на 2009 г. (при 28 млн. лв. за същия период на 2008 г.). В края на октомври 2009 г. 
брутната печалба на компанията е над 94 млн. лв. През последните три години италианската 
енергийна компания Enel инвестира около 700 млн. евро в рехабилитацията на мощностите на 
ТЕЦ Енел Марица изток 3 АД, намираща се в близост до Гълъбово.  

ТЕЦ Енел Марица изток 3 АД завърши 2008 г. с приходи от продажби в размер на 315 млн. лв. 
и нетна печалба от 20 млн. лв.  

Топлоелектрическата централа на Ей И Ес Гълъбово започва работа в средата на 2010 г. 
Инвестицията е на едно от най-големите енергийни дружества в света – американската компания 
АЕS Corporation. Това е най-голямата чуждестранна инвестиция в България и е в размер на 1,3 
млрд. евро.  
Стара Загора е на трето място в България по дължина на газоразпределителната мрежа (126 км), 
след София (500 км) и Варна (127 км). Доставката на природен газ се извършва от Бургасгаз АД, 
дъщерна фирма на Овергаз Инк. АД.  

 

Строителство 

Строителството остана водеща икономическа дейност за региона и през 2009 г. До голяма 
степен това се дължи на мащабните проекти за изграждане на четвъртата топлоелектрическа 
централа в комплекса Марица изток, собственост на американската енергийна компания AES и на 
инвестициите в ремонтни, строителни и монтажни дейности в другите термални централи. 

В региона на Стара Загора секторът постигна през 2008 г. значителен ръст спрямо предходната 
година от 45% при нетните приходи от продажби (с общ обем от 935 млн. лв.) и 72% при 
отчетената нетна печалба (100 млн. лв.). 

За региона на Стара Загора строителството остава сред най-динамично развиващите се сектори 
на икономиката и през 2010 г. Това очакване е свързано и със започване на изграждането на нови 
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три участъка от автомагистрала Тракия с обща дължина 115 км. За строителството им се отделят 
350 млн. евро. 

През 2010 г. завършва изграждането на двата завода за гипсокартон, намиращи се в близост до 
топлоелектрическите централи Марица изток 2 и Енел Марица изток 3. Инвеститори са 
Балканстрой АД и Кнауф България ЕООД (клон на Knauf Gips KG – Германия). Приключва и 
строежът на Пречиствателна станция за отпадни води на Стара Загора (с инвестиция от 12,5 млн. 
евро), изпълняван от немско-турския консорциум Хайкамп – МАСС.  

Приключва строителството и на мол на френската верига от хипермаркети Carrefour, който се 
намира в източната част на гр. Стара Загора. Изпълнител е софийската строителна фирма Алфа 
Груп 2003 ООД.  
За август 2010 г. е планирано да отвори врати мол Галерия Стара Загора (Galleria). В 
непосредствена близост до мол Галерия се изгражда и хипермаркет на немската верига за 
бързооборотни стоки Лидл (Lidl), който е планирано да отвори врати едновременно с мола. 

 

Търговия 

Чрез търговската дейност на около 6000 фирми, регистрирани в област Стара Загора, са 
реализирани нетни приходи от продажби в размер на 2 764 млн. лв. Тази стойност определя ръст 
в сектора от 32% спрямо предходната година (2 101 млн. лв.). Търговията, извършвана от местни 
фирми, дава и съществен дял от общите НПП, получени от фирмите в областта – 35%. По този 
показател секторът е на първо място и изпреварва Преработващата промишленост с повече от 1 
млрд. лв. Общият размер на печалбата в сектора е на стойност 105 млн. лв. 

Селско, горско  

и рибно стопанство  

Сектор Селско, горско и рибно стопанство е традиционно силен за региона на Стара Загора. 
През 2008 г. секторът генерира НПП в размер на 233 млн. лв. (при 141 млн. лв. за предходната 
година) и това представлява ръст от 65%. В сектора дейност извършват около 600 фирми. Най-
големи приходи от продажби имат фирмите, които се занимават с отглеждане на птици 
(Милениум 2000 ООД, Жюлив ООД и Градус – 7 ООД) и с отглеждане на свине (Аякс – 95 ООД). 

На територията на област Стара Загора има ферми с животни от почти всички видове, които 
са характерни за българското животновъдство. Основната функция на животновъдството е 
свързана с производството на мляко, като около 80% от произведеното количество мляко е краве. 

 

3.2.2 Инфраструктура и транспорт 

По своето местоположение Старозагорска област е с определени предимства. На 
територията на областта се пресичат първокласни вътрешни и международни автомобилни 
транспортни връзки, които свързват северната граница на Р България при р. Дунав с южната, до 
Гърция и Турция. Интензивни са транспортните потоци по двете железопътни линии, свързващи 
западните части и столицата с черноморските пристанища Бургас и Варна и с югоизточната 
граница на Р България с Р Турция и Гърция. Тук се пресичат и трасетата на транспортните 
еврокоридори № 4, 8 и 9. През територията на областта преминават две автомагистрали – 
“Марица” и “Тракия”, като част от еврокоридори 4 и 8, първокласните пътища Е80, Е85 и Е773 и 
меридианни магистрали, свързващи областта с еврокоридори 10 и 7. Те осигуряват бърз и 
ефикасен транспорт за стоки за износ по направление на ЕС или Централна Азия, като 
същевременно представлява и предпоставка за развитие на услугите и създаването на малки и 
средни предприятия по обслужване на товаро-потока, пътнико-потока, информационните и 
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парични потоци. Интензивният трафик на товари, автомобили, хора, капитали, информация и 
услуги стимулира изграждането на Свободни икономически зони, транзитни складове, 
обслужващи дейности, сервизи, търговски обекти, банки, борси, тържища, интернет центрове. 
Някои от посочените дейности вече започват да се развиват. Областта попада в зоната на 
директно и индиректно влияние.   

По основните параметри, с които се характеризират областите в страната: площ, 
население, осигуреност с природни ресурси, икономически потенциал, инфраструктурна 
изграденост и др., Старозагорска област попада в групата от 8-10 области в страната, които 
са с относително най-добри възможности за бъдещо развитие. 

На територията на областния център Стара Загора се пресичат две основни телефонни 
оптични магистрали и има изградена модерна цифрова мрежа, осигуряваща качествена 
телефонна връзка със света. В градовете има добре развити съоръжения за скоростна интернет 
комуникация, използващи сателитни връзки, оптични магистрали и оптични вътрешни мрежи. 
Територията на цялата област е покрита от мрежите на българските мобилни оператори. 

 

3.2.3 Доходи, заетост и безработица 

Доходите са показател за потребителските възможности на населението в област Стара Загора, 
което от своя страна генерира стопански ръст в икономиката. През 2008 година доходите 
средно на лице в домакинствата в номинално изражение нарастват с 284 лв. спрямо 2007 
година и с 792 лв. спрямо равнището през 2006 година.  

Таблица 8 

Общ доход средно налице и средно на  домакинство по източници (в лв.) 

2006г. 2007г. 2008г. Източници 

 средно на 
домакинство 

средно 
на 

лице 

средно на 
домакинство 

средно 
на 

лице 

средно на 
домакинство 

средно 
на 

лице 

Общ доход 5938 2493 7897 3001 8293 3285 

Работна заплата 2696 1132 3809 1448 4375 1733 

Извън работна 
заплата 226 95 344 131 424 168 

От 
предприемачество 73 31 138 52 198 79 

От собственост 7 3 29 11 8 3 

Обезщетение за 
безработни 47 20 24 9 1 1 

Пенсии 1595 670 1966 747 2122 841 

Семейни добавки за 
деца 46 19 42 16 55 22 

Други социални 
помощи 75 32 157 60 293 116 
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Домашно 
стопанство 602 253 893 339 438 173 

Продажба на 
имущество 204 86 11 4 1 0 

Други приходи 367 152 484 184 378 150 

Спестявания 181 75 152 57 225 89 

Заеми и кредити 145 61 121 46 163 65 

Върнати заеми 26 11 4 2 2 1 

Всичко 6290 2640 8174 3106 8683 3440 

 

Таблица 9 

Структура на общия доход на домакинствата по източници 

Източници 2005 2006 2007 2008 
     

Общ доход 100,0 100,0 100,0 100,0 
Работна заплата 45,6 45,4 48,2 52,8 
Извън работната заплата 4,0 3,8 4,4 5,1 
От предприемачество 1,9 1,2 1,7 2,4 
От собственост 0,5 0,1 0,4 0,1 
Обезщетения на 
безработни 0,8 0,8 0,3 0,0 
Пенсии 22,4 26,9 24,9 25,6 
Семейни добавки за деца 1,2 0,8 0,5 0,7 
Други социални помощи 1,2 1,3 2 3,5 
От домашното 
стопанство 14,0 10,1 11,3 5,3 
От продажба на 
имущество 0,1 3,4 0,1 0,0 
Други приходи 8,3 6,2 6,2 4,6 

 

По-важните изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от 
домакинството се очертават като: 

• Доходите от заплати в номинално изражение се повишават през 2008 година 
спрямо предходната с 4.6% и спрямо 2005г. – 7.2% и имат съществена роля при формирането на 
общия доход на домакинствата.   

• Размерът на изплатените социални трансфери  нараства за периода 2005-2008 
година в номинално изражение за изплатените пенсии и други социални помощи, но цялостната 
картина на общия доход от социални трансфери е приблизително еднаква.  
Запазването на процента на социалните трансфери като цяло се дължи в значителна степен на 
влошаващата се социално-възрастова структура на населението като увеличаващия се брой 
пенсионери, отрицателния естествен прираст на населението, безработицата, емиграцията на 
младите хора. Делът на получаваните пенсии в общия доход е най-висок през 2006 година – 
26.9%, но през 2008 година намалява на 25.6%. 
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• Намаляват относително доходите от домашно стопанство в пари и натура през 2008 
година в сравнение с 2005 година с 8.7 пункта. 

• Доходите извън работната заплата и предприемачеството нарастват в номинално 
изражение, но в относителния дял от общия доход се наблюдава колебливо движение през 
годините – намаляват и се увеличават. Това показва, че участието на домакинствата в пазарната 
икономика е нестабилно. 

Таблица 10 

Структура на общия разход на домакинствата по групи разходи 

Групи разходи 2005 2006 2007 2008 
     
Общ разход 100,0 100,0 100,0 100,0 
Потребителски разход 85,3 88,8 85,2 86,3 
  Храна 37,7 38,4 40,6 39,6 
  Алкохолни напитки и тютюневи 
изделия 4,9 5,1 5,3 5,0 
  Облекло и обувки 3,6 3,3 3,2 3,4 
  Жилища, вода, електроенергия 
и горива  за битови нужди 14,2 15,4 11,8 12,6 
  Жилищно обзавеждане и 
поддържане на дома 3,6 5,2 3,8 4,0 
  Здравеопазване 4,9 5,5 4,5 4,9 
  Транспорт 4,6 4,2 4,9 5,3 
  Съобщения 4,9 5,0 4,5 4,4 
  Свободно време, развлечения, 
културен  отдих и образование  

3,9 3,5 3,2 3,2 
  Разнообразни стоки и услуги 3,0 3,2 3,4 4,0 
Данъци 3,0 1,7 2,2 2,7 
Домашно стопанство 1,7 1,8 1,7 1,5 
Други разходи 10,0 7,7 10,9 9,4 

   

Общият разход1 на домакинствата през 2008 година за задоволяване на техните потребности в 
номинално изражение нараства до 7949 лева и е по-голям в сравнение с 2005 година с 2608 лв. 
Относителният дял на потребителския разход (който е обособена група разходи, в които не 
участват разходи за данъци, за домашното стопанство, за покупка, строеж и ремонт на жилища, 
глоби и други) от общите разходи на домакинствата през 2008 година е 86.3%, като намалява и се 
увеличава през годините с около 2-3 пункта.  

Съществен дял както от потребителския разход, така и от общия разход на домакинствата 
заема разходът за храна, който през 2008 година е 39.6% Наблюдава се лек спад в 
относителния дял на разходите за жилище, вода и ел.енергия. Запазва се делът на разходите за 
здравеопазване  – 4.9% през 2005 година и 4.9% през 2008 година. Намалява се делът на 
разходите за съобщения – 4.9%  през 2005 година 4.4% през 2008 година. 

Като цяло разходите на домакинствата се преструктурират основно под влияние на 
изменението на цените на хранителните стоки и на енергията и горивата за битови нужди. 

                                                
1 Общият разход включва паричния разход и остойностените продукти в натура, които домакинството е потребило 
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Обикновено това задържа или намалява другите разходи за облекло и обувки, за домашно 
обзавеждане, отдих и образование и култура.               

                                                                         

Динамика и структура на заетостта 
 

Очертава се тенденция на увеличено търсене на високо квалифицирана работна сила и 
увеличаване на общата заетост. Общият брой на заетите в област Стара Загора се увеличава и 
през 2008 година достига средно с 48.3%. Увеличението е резултат на по-големия брой наети по 
граждански договори и по договори за управление и контрол. Средногодишният брой на заетите 
в преработващата промишленост се увеличава спрямо предходните години и достига 36515 (бр. 
заети), а в същото време се наблюдава намаление на броя на заетите в непроизводствената сфера.  

 
Таблици 11 

Среден списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за област Стара 
Загора за 2008 година 
 

 2008 

Отраслови сектори общо в т.ч. 
частен 
сектор 

   
Общо 118818 84134 
Селско, горско и рибно стопанство 3570 3066 
Добивна промишленост 7494 94 
Преработваща промишленост 36515 36391 
Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива 5367 2559 
Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 1238 377 
Строителство 12728 12170 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 14920 14793 
Транспорт, складиране и пощи 4872 2639 
Хотелиерство и ресторантьорство 3731 3346 
Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 933 840 
Финансови и застрахователни дейности 1328 1254 
Операции с недвижими имоти 677 571 
Професионални дейности и научни изследвания 1710 1352 
Административни и спомагателни дейности 3888 2211 
Държавно управление  4015 - 
Образование 7440 152 
Хуманно здравеопазване и социална работа 6034 763 
Култура, спорт и развлечения 1299 556 
Други дейности 1059 1000 

 
 

Тенденцията на увеличено търсене на високо квалифицирана работна сила се запазва и 
през 2008 година, както и общият брой на заетите спрямо предходната година с 1.8%.  
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Съществува голяма диференциация в темповете на прираст по отрасли. Голямо е 
увеличението в броя на заетите в строителството, като през 2008 година техния брой е – 12728. 
Увеличават се и заетите в търговията: брой заети в отрасъла през 2008 година – 14920.. 
Намаляват заетите в транспорта, съобщенията, здравеопазването и  образованието.  

Динамиката на заетостта по отрасли в обществения сектор следва устойчива тенденция 
към намаление. Необходимостта от големи капиталовложения с по-късна възвращаемост 
определя отлива на държавни инвестиции в сектора. Логичният резултат е намаляване на 
средногодишния брой на заетите спрямо предходните години. Брой заети в сектора през 2008 
година – 4015 лица. Наблюдава се намаление  в нематериалната сфера е с 6,9 на сто. Намалява  
делът на обществения сектор в хотелиерските услуги, пазара на недвижими имоти и финансовата 
дейност. 

Устойчива е тенденцията към увеличение на заетостта в частния сектор. Броя на заетите 
през 2005 година е 70 347, а през 2008 година достига 84 134. И тук най-много заети има в 
секторите: Преработваща промишленост, строителство и търговия. В преработващата 
промишленост през 2008 година заети са 36 391 лица. Увеличават се заетите във всички отрасли 
на материалната сфера, с изключение на съобщенията. Увеличение има и във финансово 
застрахователния сектор. Наблюдава се намаление в броя на заетите в добивната промишленост, 
операциите с недвижими имоти и С над една трета нарастват заетите в строителството. 

 
 

Таблици 12.1 

Заети лица и коефициент на заетост по образование и възраст 
 
 Заети - хиляди 
  2005 2006 2007 2008 
     

Възраст     
Общо 139,0 142,3 143,6 148,3 
15 – 24 9,4 8,4 9,1 9,4 
25 - 34 35,4 33,9 30,3 28,5 
35 - 44 38,8 42,4 45,4 45,1 
45 - 54 39,2 39,7 41,5 46,0 
55 и повече 16,1 18,0 17,2 19,3 

      
Образование     

Общо 139,0 142,3 143,6 148,3 
Висше  29,6 31,3 32,3 33,6 
Средно 89,3 92,6 96,3 97,2 
   в т.ч. с придобита 
професионална 
квалификация 72,5 70,3 72,1 71,3 
Основно и по-ниско 20,1 18,4 15,0 17,6 
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Таблици 12.2 

 Коефициент на заетост - % 

  2005 2006 2007 2008 

     
Възраст     

Общо 44,8 46,0 46,5 48,3 
15 – 24 20,2 18,6 20,1 21,3 
25 - 34 69,6 75,8 76,7 76,5 
35 - 44 81,5 81,9 85,4 85,7 
45 - 54 75,7 78,0 80,6 85,7 
55 и повече 14,2 15,4 14,4 16,2 
     

Образование     
Общо 44,8 46,0 46,5 48,3 
Висше  70,7 73,7 72,9 73,3 
Средно 61,4 62,2 62,2 63,4 
   в т.ч. с придобита 
професионална 
квалификация 69,5 69,9 69,5 70,0 
Основно и по-ниско 16,3 15,6 13,6 16,3 

 
 
 По данни от Наблюдението на работната сила на НСИ за второто тримесечие на 2009 
година броят на заетите лица в област Стара Загора във всички отрасли е 146300 (хил.) души или 
48%, от които 54.4% мъже и 42.0% жени. 
 

Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово правоотношение в областта 
за 2008 година достигна 6547 лева.  В сравнение с 2005, когато е била 4040 лева. на година, се 
наблюдава увеличение приблизително 1/3. Област Стара Загора е на първо място по средна 
годишна работна заплата в обществения и частния сектор в Югоизточен район.  

Най-висока заплата получават работещите в добивната промишленост, производството на ел. 
енергия, горива и газ и финансовото посредничество. Най-ниска средна годишна работна заплата 
получават наетите в сектор “ Административни и спомагателни дейности” – 3167 лева. Най-
голямо увеличение спрямо предходната година има в добивната промишленост и 
здравеопазването.    

   Таблица 13 

Средна годишна работна заплата по отраслови сектори в област Стара Загора 

  2008 
Отраслови сектори общо в т.ч. 

частен 
сектор 

Общо 6547 5464 
Селско, горско и рибно стопанство 4500 4225 
Добивна промишленост 15069 6128 
Преработваща промишленост 5753 5756 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 12731 11761 
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Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 8281 9908 
Строителство 6346 6339 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3946 3885 
Транспорт, складиране и пощи 5061 3332 
Хотелиерство и ресторантьорство 3385 3129 
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 6758 6638 
Финансови и застрахователни дейности 9381 9339 
Операции с недвижими имоти 4770 4596 
Професионални дейности и научни изследвания 9103 9914 
Административни и спомагателни дейности 3167 2966 
Държавно управление  8376 - 
Образование 7133 4558 
Хуманно здравеопазване и социална работа 5923 3774 
Култура, спорт и развлечения 4387 3158 
Други дейности 3756 3711 

 

 

Безработица – състояние, равнище, динамика 
 
Безработицата е характерна черта на всяка пазарно ориентирана икономика. При икономически 
активно население 172 917 безработни в Старозагорска област, за 2009 година общо са 
регистрирани 11047 безработни или 6.39 %  при 7.59% за страната. От началото на периода 
равнището на безработица се движи в границите от 5.28 % през януари, до 7.43 % в края на месец 
декември.  

                                        Таблица 14 

Годишна динамика на безработицата в област Стара Загора 
 
Показатели: 2005 2006 2007 2008 2009 
Безработни лица 17683 14257 11701 9144 11047 
Равнище на безработица 10.23 8.25 6.77 5.29 6.39 

 
 Сравнявайки данните е видно, че нивото на регистрираната безработица бележи 
тенденция на плавно понижение през периода 2005 г. – 2009 г. и повишение през 2009 г. 
Повишението се дължи на засиления процес на приватизация и преструктуриране на 
икономиката, отбелязан през тези години. А през 2009 г. наблюдаваното повишение е в резултат 
от процесите на икономическа криза.  

Най-малко са хората без работа в община Гълъбово, а най-много са в общините Братя 
Даскалови и Николаево. В малките общини равнището на безработица е значително по-високо, 
т.е. проблемите, свързани с безработицата се решават по-трудно в малките населени места. 
Спрямо февруари равнището на безработицата се запазва на същото ниво. Допълнителна заетост 
осигурява националната програма От социални помощи към заетост. В програмата са включени 
общо 578 души без работа. Други 59 души пък са започнали работа по програмата Асистенти на 
хора с увреждания. Най-много -729 души, са включени в оперативната програма Развитие на 
човешките ресурси. 489 млади хора участват в проекта Шанс за реализация на младежите в 
България. 240 са включените в обучение в област Стара Загора. 1706 са подалите заявления, от 
тях 908 са получили ваучерите си за обучение. По-голямата част от кандидатите са избрали 
чуждоезиковото обучение по английски език и по-малка част търсят професионални умения.  
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Най-ниски са показателите в община Гълъбово - 5,25%. Под средните за страната са 
стойностите още в Раднево - 5,88%,  Стара Загора - 5,43% и Казанлък -7,02% . Най-високо се 
запазва нивото в общините Николаево - 21,20% и Братя Даскалови -21,67% , независимо от лекия 
спад. Над средната за страната е безработицата и в Чирпан, Мъглиж и Гурково.  
Значителен е броят на младежите до 29 години, регистрирани в 4-те бюра по труда в областта –  
2 954. За едно работно място се борят 9 души, пред Старозагорска област е само София-град с 6. 
Данните  от наблюдението на регистрираните безработни лица за 2009 година сочат, че във 
всички общини средният брой на безработните нараства. 
 Регистрираните безработни жени,  които в относителен дял съставляват през 2005 г. -
55.7%, през 2006 г. – 57.6%, през 2007 г. – 59.7 %, през 2008 г. – 62.8% и през 2009 г. – 56.8% от 
цялата група безработни са рискова категория с трайната тенденция за превес в регистрираните 
безработни като цяло.  
 Мъжете в областта притежават по-търсени на пазара на труда професии и през 2009 г. те 
съставляват 43.2 %. 

                                                     Таблица 15 

Равнище на безработица, предлагане и търсене на трудовия пазар към 31.12.2009 г. 

Област/ 
общини  

Икономическ
и активни 
лица (брой) 

Регистрир
ани 

безработн
и (брой) 

Постъпил
и на 

работа 
през 

месеца 
(брой) 

Регистрира
ни 

безработни 
до 29 г. вкл. 

(брой) 

Брой 
безработни 
за 1 СРМ 

Равнище на 
безработиц

а % 

Област 
Стара Загора  

172 917 12 841 366 2 954 13 7,43 

Стара Загора  82 295 4 468 130 892 20 5,43 
Казанлък  40 045 2 811 124 585 14 7,02 
Раднево  11 100 653 21 173 39 5,88 
Чирпан  11 011 1 583 43 438 7 14,38 
Гълъбово  7 008 368 17 83 10 5,25 
Павел баня  6 995 764 7 184 16 10,92 
Мъглиж  5 392 650 11 202 18 12,05 
Братя 
Даскалови  

3 442 746 2 205 14 21,67 

Гурково  2 554 303 4 63 6 11,86 
Николаево  2 042 433 7 120 4 21,20 
Опан  1 033 62 0 9 67 6,00 
 

Възрастта, образованието и квалификацията са основните фактори, влияещи върху нивото 
на безработицата, подбора на кадрите от работодателите и реализацията им на безработните 
жени на пазара на труда. Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава 
със сравнителна равномерност на отделните групи. С най-малък дял са тези до 19г. и нарастват 
плавно с увеличение на възрастта. Младежката безработица е устойчиво явление на пазара на 
труда и един от приоритетите на политиката по заетостта. Наблюденията на динамиката на 
регистрираната младежка безработица показват, че се формира тенденция на намаление до 2008 
г. и нарастване през 2009 г. Това е индикатор за търсене на възможностите на ЗНЗ за 
стимулиране на работодателите за наемане на млади хора. Групата на безработните младежи до 
29 г. през 2009 г. включва регистрираните 2533 младежи, като делът им е 22.92%. Спрямо 
предходната година броят на младежите до 29г. е нараснал с 424 души. Броят на безработните 
лица на възраст над 55 години е 2156 души. 
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Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 
година в област Стара Загора са 2019 и съставляват 18.28% от всички регистрирани безработни. 
Следователно една немалка част от безработните трудно се адаптират към наложените от 
стопанската конюнктура нови изисквания и поради тази причина изпадат в състояние на 
продължителна безработица. Липсата на квалификация и образование е сериозна пречка тези 
лица да бъдат успешно устроени на работа. 

Върху продължителността на регистрация на безработните оказват влияние редица фактори 
– възраст, образование, професия, местоживеене и пол. Сравнителният анализ на безработните 
по продължителност на регистрация, показва преобладаващ относителен дял на жените и на 
лицата над 45 години с ниска квалификационна степен и ограничена мобилност. 

                          Таблица 16 

Регистрирани безработни лица с основно и по-ниско образование в област Стара 
Загора 

Общини Безработни лица с основно и по-ниско образование 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Област Стара Загора 11116 8842 7047 4922 5456 

Стара Загора 3448 2372 1631 1032 1216 

Опан 99 78 78 53 52 

Гълъбово 351 320 267 182 181 

Казанлък 1276 900 817 551 748 

Мъглиж 1036 906 685 479 488 

Павел баня 969 814 630 325 442 

Гурково 249 174 212 125 138 

Николаево 460 404 376 324 323 

Раднево 722 589 458 338 299 

Чирпан 1578 1395 1105 890 985 

Братя Даскалови 929 889 787 624 584 

 
         Сегментацията на предлагането на  работна сила на областния трудов пазар по признака 
образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско 
образование – 2005 г. – 62.8% и за 2006 г. – 62.0%, 2007 г. – 60.2% и 2008 г. – 53.8%, за 2009 г. – 
5456 души или 49.47% от всички регистрирани безработни лица. Относителният дял на лицата с 
основно и по-ниско образование е по-висок в по-малките общини – Николаево (34.3%), Павел 
баня (33%). 

Висшистите съставляват 9.9%. Безработните със средно образование в т.ч. със средно 
професионално съставляват 35.5% от цялата разглеждана съвкупност. 

  Професионалната структура се характеризира с висок относителен дял на регистрираните 
безработни лица без никаква специалност и професия от всички регистрирани безработни: 

Без специалност – 53.42% 
С работнически професии – 21.35% 
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Специалисти – 25.23% 
 
Особена рискова група е тази на регистрираните безработни лица без специалност, която е 

неконкурентноспособна на пазара на труда, като в нея влизат предимно лица от социално слабите 
семейства, което се оказва още по-голям проблем за решаване. 

Песимистични прогнози определят безработицата в България да достигне 20% през 2010 г. 
Разчетите на правителството са за средно годишно ниво от 11,4%. Може да се очаква, че от 
есента на 2010 г. безработицата ще започне да се понижава. Това очакване е мотивирано от 
поведението на по-голямата част от сериозните работодатели, които не съкращават работници, а 
напротив – опитват се да ги задържат и да управляват по-гъвкаво човешките си ресурси.  
   

3.3  Здравеопазване 
Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни групи 

показатели за оценка на здравето на населението. Увеличаващата се група на възрастни над 
трудоспособна възраст, респективно увеличава потребността от гериатрична помощ. Процесите 
на стареене се проявяват по силно в селата, където в значителна част няма детско население и 
най-младата възрастова група започва след 40 години.    

Ясно е, че подобна възрастова структура поражда множество допълнителни медико-
социални, икономически, психологически и правни проблеми. Възрастните хора са носители на 
повече от едно хронични заболявания. Това значително променя и вида на здравните 
потребности и отправя определени изисквания към тяхното задоволяване. Миграционните 
движения, които се развиват паралелно с процеса на стареене, както и ниската раждаемост, водят 
до неравномерно териториално разположение на стари хора и се формират териториални 
единици с предимно стари хора. Структурата на заболеваемостта в областта  е в посока 
завишаване на заболяванията от групите на сърдечно-съдови, инфекциозни, онкологични, 
ендокринологични, психични заболявания. 

Здравната мрежа в област Стара Загора е представена в таблиците по-долу. 
 
 

 
      Таблица 17 

Лечебни заведения за болнична помощ в област Стара Загора през 2009г. 

Видове лечебни заведения Заведения 
брой 

Легла 
брой 

МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ в т.ч. 9 1677 

„МБАЛ - Ст.Загора” ЕАД 1 298 

„МБАЛ проф.Ст.Киркович - Ст.Загора” АД 1 620 

„МБАЛ - Казанлък” ЕООД 1 294 

„МБАЛ д-р Хр.Златаров - Чирпан” ЕООД 1 118 

„МБАЛ д-р Д.Чакмаков - Раднево” ЕООД 1 89 

„МБАЛ - Гълъбово” ЕООД 1 80 

„МБАЛ Св.Лазар - Казанлък” ЕООД 1 30 

”МБАЛ НИАМЕД” ООД 1 60 

„МБАЛ Св.Иван Рилски”  1 88 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ 6 335 

„СХБАЛ Ритъм-РР” ЕООД 1 10 

„САГБАЛ Ескулап” ООД 1 Няма дейност 

„СХБАЛ Авицена” ООД 1 Няма дейност 

”СНБАЛ Св.Ив.Рилски” ООД 1 11 

„СБДПЛББ-Радунци” ЕООД 1 90 

„СБР-Нац.комплекс” ЕАД фил.Павел баня 1 224 

ПСИХИАТРИЧНИ БОЛНИЦИ 1 510 

ДПБ-Раднево 1 510 

 

 

 

Таблица 18 

Лечебни заведения за извънболнична помощ в област Стара Загора през 2009г. 

Видове лечебни заведения Заведения 
брой 

Легла 
брой 

ОБЩО 1134 60 

иппмп 312 - 

иппдп 314 - 

ипсмп 367 - 

ипсдп 5 - 

гппмп 7 - 

гппдп 17 - 

гпсмп 6 - 

мц 41 26 

дкц 4 15 

мдц 4 - 

дц 2 - 

Медико-диагностични лаборатории 23 - 

Медико-технически лаборатории 27 - 

Хосписи 5 19 
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                                                                                                Таблица 19 

Диспансери, детски ясли и други лечебни и здравни заведения в област Стара Загора през 
2009г. 

Видове лечебни заведения Заведения 
брой 

Легла 
брой 

ДИСПАНСЕРИ СЪС СТАЦИОНАР в т.ч. 4 358 

„МДОЗС-Ст.Загора” ЕООД 1 181 
„ОДПФЗС-Ст.Загора” ЕООД 1 82 
„ОДКВЗС-Ст.Загора” ЕООД 1 30 
„ОДПЗС-Ст.Загора” ЕООД 1 65 
ЦСМП-Ст.Загора 1         - 
РЦТХ-Ст.Загора 1 - 
РИОКОЗ-Ст.Загора 1 - 
РЦЗ-Ст.Загора 1 - 
Медицински ф-т при ТУ 1 - 
Медицински колеж при ТУ 1 - 
ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ в 
т.ч. 

46 1748 

ДМСГД-Ст.Загора 1 230 
ДМСГД “М.Луиза”-Бузовград 1 105 
ДЯ, ОДЗ и ДМК 44 1413 

 

 

Aнализ на заболеваемостта, болестността и смъртността в област Стара Загора 
за 2009 г.  

Структура на заболеваемостта и болестността по класове болести: 

На първо място в структурата на регистрираните заболявания са болестите на органите на 
кръвообращението – 21,1 %. На второ място – болестите на дихателната система – 16,6 %. Тези 
два класа са били водещи  и при заболеваемостта през 2008 г. На трето място са болестите на 
пикочо-половата система – 8,7 %. Следват болести на окото и придатъците му и болести на 
костно-мускулната система и съединителната тъкан, които заемат съответно 4 и 5 място в 
структурата на болестността. Структурата на регистрираните заболявания не се променя 
съществено за 3 годишен период, като се наблюдава тенденция за слабо нарастване на 
относителния дял на заболяванията на органите на кръвообращението. 

Сред новооткритите заболявания най-голям относителен дял заемат болестите на 
дихателната система – 19,5 %, следвани от болестите на органите на кръвообращението – 14,2 %. 
И сред новооткритите заболявания се наблюдава тенденция за увеличаване на относителния дял 
на заболяванията на органите на кръвообращението. 
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Фигура 3 

РЕГИСТРИРАНИ НОВООТКРИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ПРЕЗ 2009г.

нервна с-ма

5,2%

кръвообр.

14,2%

дихателна с-ма

19,5%

окото и придат.

9,2%

други

30,8%

костно-муск.

6,6%

травми и 

отравяния

5,9%

пикочо-полова

8,5%

 
 

Във възрастта до 17 г. най-голям е делът на болестите на дихателната система –  62 445 
(52,2 %), от тях 33 952 новооткрити. На второ място са инфекциозните и паразитни болести  - 9 
279 (7,8 %), от тях 5 269 новооткрити. Трето място заемат болестите на окото и придатъците му – 
8 377 (7,0 %), от тях 4 051 новооткрити. 

Структурата на болестността по обращаемост не показва значителна динамика. 

По отношение на хоспитализирана заболеваемост - честотата на хоспитализациите на 1 000 
човека от населението в областта в лечебни заведения от област Стара Загора през 2009 г. е 229,9 
‰ - леко нарастнала в сравнение с тази през 2008 г. – 227,8 ‰. 

Реализирани са общо 80 673  хоспитализации в лечебните заведения за болнична помощ в 
областта. Проведени са общо  658 627 леглодни. Хоспитализации на деца до 17 г. са 10 805.  
Причините за нарастване броя на хоспитализациите могат да се търсят във възможността за 
свободен избор на лечебно заведение за болнична помощ, увеличаване на броя на клиничните 
пътеки. 

Хоспитализираната заболеваемост показва една по-реална картина за общата 
заболеваемост на населението в област Стара Загора. По класове болести в общи линии тя следва 
тенденциите за страната. Водещи в хоспитализираната заболеваемост в областта за 2009 г. са:  

� във възрастова група 0-17 г. – болести на дихателната система – 47,6 %, следвани 
от инфекциозни болести и паразитози – 13,0 % и травмите и отравянията –  8,6 % и 
др.; тази структура е непроменена  и през предходните години 

� във възрастовата група 18-64 г. – водещи: болести на органите на 
кръвообращението – 10,1 %, следвани болести на костно-мускулната система и 
съединителната тъкан – 9,3 %, болести  храносмилателната система – 8,7%, болести 
на дихателната система –  8,4% и др. Тези четири класа в различна 
последователност са водещи и през изминалите 3-4 години. През 2006 г. с най-
голям относителен дял са били новообразуванията – 13,3% 

� във възрастова група над 65 г. - болести на органите на кръвообращението – 24,5 %; 
следвани от болести на дихателната система – 12,3 %, новообразуванията – 9,9 % и 
болести на храносмилателната система – 8,7 %. В тази последователност са и 
водещите причини за хоспитализация през 2008 г. 

Честотата на хоспитализациите, разгледана за по-продължителен период (2001-2009 г.) 
показва известно нарастване. За същия период от време средният престой в повечето от ЛЗБП 
намалява и се повишава оборотът на 1 легло т.е. повече пациенти са имали възможност да 
постъпят за болнично лечение, като то е било за по-кратки срокове. 



 37

Най-вероятно това се дължи на критериите за хоспитализация в клиничните пътеки, 
фиксираните минимален и препоръчителен срок на болнично лечение и натрупания опит в 
боничното управление и менджмънт.  

Обща смъртност - с най-висока обща смъртност са общините Опан (35,5 ‰), Братя 
Даскалови (21,6 ‰) и Гълъбово (20,7 ‰). Най-висок е броя на умиранията във възрастовата група 
над 60 годишна възраст – 84,3 %, следвана от възрастовата група 55-60 години – 6,0 %. Висок е 
процентът на починалите във възрастовите групи 40-49 и 50-54г. – съответно3,1 % и 3,5 %. 

Единственото възможно тълкуване би могло да бъде в контекста на повишаване на % на 
населението над 65 години, социално-икономическите фактори, екологичната обстановка, 
заболеваемостта и здравните грижи, които явно не са достатъчни за преодоляване на тази остра 
диспропорция. 

Структура на общата смъртност по причини - основна причина за умиранията са 
болестите на органите на кръвообращението – 68,6% от всички умирания. На второ място са 
новообразуванията – 15,3 % от всички умирания. Трето и четвърто място заемат болестите на 
дихателната система и храносмилателна система. На тези 4 класа се дължи над 90 % от 
смъртността през 2008 г. Същата зависимост се наблюдава и през предходните години. Тази 
структура на смъртността е обусловена от нездравословния начин на живот на значителна част от 
популацията – нерационално хранене, двигателен инактивитет, вредни навици, експозиция на 
вредни фактори и екологични замърсители и др., недостатъчност на профилактичните и 
промотивни мерки и др. 

Фигура 4 

 

Броят на първично инвалидизираните лица  в област Стара Загора  през 2008 г. е 3211, от тях 
под 16 годишна възраст са 297, и над 16 годишна възраст са 2914 лица. От изведените данни за  
2008 година се наблюдава тенденция към лек спад  на инвалидизиране на населението. 
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                                                                                                                            Таблица 20 

 Първично инвалидизирани деца под 16-годишна възраст в област Стара Загора 

Загубена работоспособност   

над 90% 71%-90% 
без ч.п. 

50%-70% 
без ч.п. 

до 50% 50%-90% с 
ч.п. 

Общо 

Години 

брой % брой % брой % брой % брой % брой На 1000 
население 
под 16г. 

2004 48 25,0 40 20,8 81 42,2 23 12,0   192 3,1 
2005 17 5,8 41 14,0 170 58,2 49 16,8 15 5,1 292 4,8 
2006 30 8,2 34 9,3 245 67,3 38 10,4 17 4,7 364 6,3 
2007 25 7,5 26 7,8 179 53,8 90 27,0 13 3,9 333 5,8 
2008 38 12,8 19 6,4 130 43,8 94 31,6 16 5,4 297 4,9 

за стра-
ната 

405 13,0 294 9,5 851 27,4 487 15,7 1069 34,4 3106 2,8 

 

                                                                                                                               Таблица 21 

Първично инвалидизирани лица над 16-годишна възраст в област Стара Загора 

  Загубена работоспособност   
над 90% 71%-90%           50%-70% до 50% 

Общо Години 

брой % брой % брой % брой % брой На 1000 
население 
над 16г. 

2004 1198 22,5 2178 40,9 1463 27,4 492 9,2 5331 17,7 
2005 1243 21,2 2351 40,1 1529 26,1 745 12,7 5868 19,5 
2006 938 22,3 1374 32,6 1286 30,5 613 14,6 4211 14,0 
2007 746 23,9 1078 34,5 904 29,0 394 12,6 3122 10,4 
2008 716 24,6 1045 35,9 880 30,2 273 9,4 2914 9,9 

за стра-
ната 

15339 24,3 22111 35,1 18544 29,4 7093 11,2 63087 9,7 

 

Раждания, брой починали деца до 1 годишна възраст, брой починали деца от 1 до 5 
годишна възраст и аборти – данните за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. са представени в таблицата. 
РЦЗ Стара Загора не разполага с информация за раждания на майки под 18 г. възраст. 

Таблица 22 

Демографски показатели за област стара загора за периода 2007-2009 г. 

 

 

РАЖДАНИЯ БРОЙ 
ПОЧИНАЛИ 
ДЕЦА ДО 1 г. 

БРОЙ ПОЧИНАЛИ 
ДЕЦА ОТ 1 ДО 5 г. 

АБОРТИ 

2007 г. 3299 38 9 1923 

2008 г. 3409 26 5 1921 

2009 г. 3488 38 7 1614 
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Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в Област Стара Загора: 

1. Политически фактори и икономически фактори – макроикономическа среда -  крайно 
ниски доходи на част от населението и нисък жизнен стандарт, различия в 
инфраструктурата, относително неравномерен достъп до специализирана медицинска 
помощ, липса на болници за долекуване и продължително лечение и др.  

2. Екологични фактори – комплексът „Марица – изток” е крупен замърсител на целия 
регион, община Гълъбово е определена като една от горещите екологични точки. 
Вследствие на това има значимо замърсяване на атмосферния въздух, питейни води и 
експозиция на работещите в комплекса на вредни производствени фактори и др.  

3. Социални фактори – нездравословен начин на живот /нерационално хранене, двигателен 
инактивитет, вредни навици: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, зависимости/, 
хроничен психоемоционален стрес, наличие на рискови групи с ниска здравна култура, 
висок процент на ромско население в някои общини и др. фактори - здравно-демографски, 
нагласи,  традиции, очаквания.  

4. Технологични фактори – липса на информационна система, комуникационни канали, 
методологии и стандарти за събиране и обработка на информация, електронно 
здравеопазване. 

 

3.4  Образование  

3.4.1 Обща характеристика 

Образованието се превръща в един от важните фактори в общественото развитие. 
Същевременно то се възприема като приоритетна грижа и предпоставка за бъдещ просперитет 
на децата и младите хора 

През последните години образователната система в област Стара Загора беше изправена пред 
сериозни предизвикателства. При съвременните условия на развитие на икономиката и 
информационните технологии, образованието на населението заема изключително важно 
място. Образователното равнище на населението като цяло характеризира нивото на 
човешките ресурси в региона и се превръща в един от най-важните фактори на общественото 
развитие. Същевременно намаляването на населението в по-младите възрастови групи доведе 
до промени в структурата на учебните заведения и преподавателския състав. 

Разпределение на училищната мрежа на територията на област Стара Загора по общини: 

Община Стара Загора: На територията на община Стара Загора има 23 основни училища като 
от тях едно частно, 7 средни общообразователни като от тях едно частно, 10 професионални 
гимназии, 4 профилирани гимназии като от тях 2 частни, 1 непрофилирана,  2 начални училища, 
1 обслужващо звено и 1 помощно училище, 2 частни колежа, 1 спортно и 1 музикално училище.  

- Детските градини (целодневни, полудневни и др.) са 25 на брой и обхващат децата във 
възрастовата група от 3 до 6 годишна възраст. 

- Основното образование в общината се извършва в 30 училища (23 ОУ и 7 СОУ), от които 
20 са в гр. Стара Загора и 10 в някои от останалите населени места. 

- Средното общо образование е представено от следните типове училища – средни 
общообразователни училища (СОУ), профилирани  училища (природоматематическа,  
езикова гимназия), непрофилирано училище,  спортно училище и музикало училище.  
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- Професионалното образование се извършва от професионални гимназии (със съответен 
профил), разположени в гр. Стара Загора. Подобно на средните профилирани училища те 
също са с над общинско значение. 

- Начално образование се извършва в две училища в града. 

Община Казанлък: В общината има 18 основни училища, 1 средни общообразователни, 4 
професионални гимназии, 2 профилирани гимназии, 1 непрофилирана гимназия, 1 обслужващо 
звено и 1 училище по изкуствата. 

- Детските градини (целодневни, полудневни и др.) са общо 31 . 

- Основното образование в общината обхваща 18 основни, от които 7 в гр. Казанлък и 11 в 
селата от общината. 

- Средното общо образование се представя от пет училища – 1 средни общообразователни, 
2 профилирани гимназии, 1 непрофилирана гимназия и 1 училище по изкуствата. 

- Професионално образование се извършва в 4 професионални гимназии. 

Община Братя Даскалови: На територията на общината има 5 основни училища, 1 СОУ и 8 
детски градини . 

Община Гълъбово: В общината има 3 основни училища, 1 средни общообразователни   1 
професионална гимназия. 

- Предучилищното образование се осъществява в четири детски градини. 

- Основното и средното общо образование децата от общината получават в три основни 
училища – две в гр. Гълъбово и 1 в с.Обручище и 1 СОУ в гр. Гълъбово. 

- Професионално образование е представено от ПГЕЕ, в гр. Гълъбово.  

Община Мъглиж: Общината разполага с 5 основни училища, 1 начално училище, 1 помощно 
училище и 1 професионална гимназия. На територията на общината има 7 детски градини. 

Община Гурково: Образователната система в общината е развита съобразно потребностите на 
сравнително малкия брой население и ограничения брой деца в училищна възраст. На 
територията на общината образователните институции са:  

- Едно СОУ  в гр. Гурково и 1 основно училище в с. Паничерево 

- 3 детски градини. 

Община Николаево: Има 1 основно училище, 3 начални училища и 1 професионална гимназия. 
На територията на общината има 4 детски градини. 

Община Опан: Тя разполага само с едно ОУ и 3 детски градини. 

Община Павел баня: В общината има 8 основни училища, 1 средни общообразователни и 1 
професионална гимназия. 

- Предучилищното образование се осъществява в 11 детски градини. 

- Основното и средното общо образование децата от общината получават в 8 основни 
училища – намиращите в селата от областта и 1 СОУ в гр. Павел баня . 

- Професионално образование е представено от ПГ по РХ, в гр. Павел баня.  

Община Раднево: В общината има 5 основни училища, 1 средни общообразователни, 1 
професионална гимназия. 

- Детските градини (целодневни, полудневни и др.) са общо 8 . 
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- Основното образование в общината обхваща 5 основни. 

- Средното общо образование се представя от 1 средни общообразователни. 

-    Професионално образование се извършва в 1 професионална гимназия. 

Община Чирпан: : Общината разполага с 5 основни училища, 1 средни общообразователни, 1 
начално училище, 1 обслужващо звено и 1 професионална гимназия. На територията на 
общината има 3 детски градини. 

Защитените училища (запазени от закриване) се определят, като се вземат предвид обективни 
географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура и отдалечеността на 
училището от най-близкото друго училище. Такова в област Стара Загора е ОУ „Христо Ботев”, 
с. Опан, община Опан.  

В средищните училища се обучават ученици от I до VII клас, които пътуват от други населени 
места, в които няма училище. Средищните училища получават допълнително финансиране на 
основата на броя на пътуващите ученици за разходи за транспорт, целодневна организация на 
учебния ден и столово хранене. В областта средищните училища са общо 44, от които: 3 са в 
община Братя Даскалови, 1 в община Гълъбово, 1 в община Гурково, 3 в община Казанлък; 2 в 
община Мъглиж, 1 в община Николаево, 1 в община Опан, 2 в община Павел баня, 6 в община 
Раднево, 20 в община Стара Загора и 4 в община Чирпан. 

3.4.2 Проблеми и решения 

По данни на общините, отпадналите ученици в област Стара Загора са общо 2482 през 
последните години.  

 

 

Таблица 23 

                                    Отпадане от училище в област Стара Загора 

 година 

Общо за 
област Стара 

Загора 
Общо деца, отпаднали 
от училище  2006 - 2008 2468 
Деца, отпаднали от 
училище 2006-2007 1306 
Деца, отпаднали от 
училище 2007-2008 1162 
Деца, отпаднали от 
училище към 28.02.2009 2009 374 

2006 0 

2007 0 

Деца в училищна 
възраст, необхванати от 
образователната 
система 2008 0 

 

Все още остава изключително сериозен проблемът с трайно не посещаващите училище 
ученици, които са застрашени от отпадане от училище. 
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Таблица 24 

                                       Трайно не посещаващи училище ученици 

Деца с проблеми в 
образованието / в 

училище година Общо за областта 
Деца, с над 200  
извинени отсъствия 2006-07 343 
Деца, с над 200  
извинени отсъствия 2007-08 198 
Деца, с над 100 
извинени отсъствия 
към 28.02.2009 2009 78 

 

Таблица 25 

Деца, застрашени от отпадане от училище 

 година Общо за областта 

2006-07 410 

2007-08 421 Деца, застрашени от отпадане от училище (с 
наказания за нарушаване на правилника и/или с 
над 15 неизвинени отсъствия.)  

към 28.02. 
2009 178 

 

Тенденциите в образованието. В условията на намаляване на раждаемостта и увеличаване на 
броя на хората в трета възраст образователната инфраструктура ще се променя динамично в 
област Стара Загора. В тази насока, в общините ще се утвърждава мрежа от учебни заведения, 
съобразно броя на учениците, кадровата обезпеченост на учебните заведения и средствата за 
издръжка на образователната инфраструктура. Допълнително ще се променя и мрежата от детски 
градини на базата на финансовите възможности на общините, ще се наложи прилагане на 
допълнителни мерки за привличане на отпаднали от образователната система деца с цел 
продължаване на образованието им. 

Анализът на данните очертава някои характерни проблеми в образованието: 

� относително постоянен процент на трайно не посещаващите училище ученици; 

� тенденция към намаляване броя на учениците и закриване на училища.  

3.5  Жилищни условия 
 

По данни на Националния статистически институт, в края на  2008 г., общият брой на жилищата 
в Област Стара Загора е 171 475, от които в градовете, от които в градовете 106 206 и в селата 
65 269. 
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Таблица 26 

Брой жилища към 31.12.2008 година  

Жилища по броя на стаите 

Области 
Жилища- 
общо едно- 

стайни  
дву- 
стайни 

три- 
стайни 

четири- 
стайни 

пет- 
стайни 

с шест и 
повече 

Жилища 
на 1000 
човека от 
насе- 
лението 

Среден 
брой 
лица  
на едно 
жилище 

ОБЩО  
3767081 439479 1255177 1204835 560385 184117 123088 

491 2.04 

 в градовете 2391516 329583 902283 753464 288378 70682 47126 439 2.28 

 в селата 1375565 109896 352894 451371 272007 113435 75962 614 1.63 

Стара 
Загора 171475 17432 57383 56447 29430 6549 4234 

485 2.06 

 в градовете 106206 12312 38301 34928 16598 2387 1680 437 2.28 

 в селата 65269 5120 19082 21519 12832 4162 2554 590 1.69 

 

Логично е да се смята, че общият брой жилища е много по-голям от броя на домакинствата, 
където на 1000 лица се падат по 485 жилища; особено показателно е че в селата на 1000 лица се 
падат 590 жилища. Но това създава погрешно убеждение, че жилището не е сериозен проблем в 
областта. 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. Необходимо е да се отбележи, че макро 
показателят “жилища на 1000 обитатели” служи само за ориентация, която отразява 
количеството наличен фонд, без да дава информация за качествените характеристики на 
жилищата, начина на тяхното ползване и реалното потребление. В края на отчетната година 
(2008) в едно жилище живеят средно 2.06 лица, в града 2.28 лица, а в селата 1.69 лица. Важно е да 
се изтъкне, че този показател има адекватна диагностична стойност в условията на балансирани 
икономики и развити жилищни пазари. В областта той се деформира сериозно от голямото 
количество необитавани жилища. 

 

 

 

4.  Анализ на групите в риск в област Стара Загора 

4.1.  Подходи за определяне на рисковите групи  
Подходът за определяне на рисковите групи, използван в настоящия анализ е на основата на 

сравнителната социална политика, която обръща съществено внимание на сравнителните 
измерения на социалната динамика, включваща промените в жизнения стандарт, публичните 
услуги, социалните права и социалната защита с акцент върху регулация на социалните дейности 
и отношения. Използвани са методите на сравнителната методология, на основата на социалната 
политика, свързани с прилагането на:  
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-  качествени методи, ползващи езика на данните и взимащи предвид спецификата на 
отделните рискови групи, идентифицирани във всяка община на територията на област Стара 
Загора; 

- количествени методи, използващи извадка на повече рискови групи, но с ограничен кръг 
от индикатори. При този подход е валидно прилагането на анализ за рискови групи, за които има 
повече налична информация, която е изследвана с по-големи детайли и в по-голяма дълбочина. 

Изводите до които се достига в настоящия анализ, в контекста на прилагането на 
ефективна социална политика за област Стара Загора, са важни, с цел да се обосноват 
причините и насоките за промени в концепциите, управленските приоритети и механизми, 
поради преплитането на проблематиката за неравенството и интересите на отделните 
групи, в зависимост от стратегическия избор на модела на икономически реформи, 
политическа воля и широка публична подкрепа. 

4.2. Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението 
В подхода за настоящия анализ е обърнато внимание на факторите, които пораждат риск за 

различните групи от населението на територията на област Стара Загора, произтичащи от 
главно от степента на благосъстояние им. Прилагането на европейската социалната политика 
за повишаване на благосъстоянието на децата, семействата и индивидите зависи до голяма 
степен зависи от усилията, които ще бъдат положени, за преодоляването на неблагоприятните 
условия на живот, в които се намират към момента различните групи в риск. Те могат да бъдат 
определени още като социални неравенства, произтичащи от нивото на бедност – най-общо, 
определени като липса на средства и ресурси за поддържане на такъв начин на живот, какъвто е 
възприет за нормален в съответната общност. Бедността, също така, се характеризира и с липсата 
на участие при вземането на решения в гражданския, социалния и културния живот, 
възпрепятства общуването и достъпа до услуги, а хората, живеещи в бедност са особено уязвими 
към последиците от природни бедствия и конфликти.  

Другият елемент е свързан с неравенството между половете – разглеждан през призмата на 
управление на общността, в нормативните системи и ресурсните програми. Неравенствата се 
разглеждат не само като произтичащи пряко от участието на пазара на труда, но и по повод 
достъпа до свободното време; неравенства, дължащи се на характеристики като етнос, раса, 
произход, неравенства, свързани със сегментирането на пазара на труда на „светла“ и „тъмна“ 
част и неравенства между града и селото и между различните региони. Последният аспект, който 
касае социалните неравенства е свързан с антидискриминационните нагласи между отделните 
членове на обществото. Тъй като отделните общества и социални групи имат различно 
материално благосъстояние и оттам – сериозни диспропорции в качеството на живот и 
възпроизводство на индивидите. Съществуват обаче допустими и недопустими (т.е. отклоняващи 
се от нормите, обществено неприемливи) различия. За дискриминация обаче може да се говори, 
когато се наблюдава процес на системно третиране по различен от общоприетия (нормален) 
начин спрямо членовете на социално дефинирани групи или групите като цяло. Най-често това са 
групи, различаващи се по тяхната раса, религия, етнически произход, социален пол.  

При първоначалния анализ на социо-демографската и икономическа картина на 
областта се очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: 
неравностойна позиция на пазара на труда, живеещи в изолирани общности, многодетство, 
трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата и 
много лица в институции. На основата на тези характеристики 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.  
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4.2.1 Фактори, свързани с доходите 

Факторът равнище на доходите засяга почти всички групи от населението, но особено 
уязвими са хората с ниски доходи или без постоянни доходи. Този фактор обаче не формира 
самостоятелно рискови групи от населението, групите се формират при съчетание на този фактор 
с други фактори. Някои от свързаните фактори, които утежняват ситуацията, без да са 
степенувани по значимост, са следните: 

� Безработицата при трудоспособното население и ограничени доходи на хората в 
надтрудоспособна възраст е свързана със социално-икономическото развитие на общностите и е 
основен рисков фактор, свързан с доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособна 
възраст; трайната безработица безспорно поражда и други рискове, които не са свързани само с 
липсата на доходи. 

� Структура и численост на семейството - напр. съотношение между трудоспособните и 
нетрудоспособните членове на семейството, най-често непълни или многодетни семейства. От 
съществено значение за формиране на рисковите групи по отношение на доходите е броят на 
членовете на семейството и разпределението на разходите между тях, както и броят на 
нетрудоспособните членове в семейство в случаите на многодетни семейства и семейства с един 
родител. 

� Увреждане или здравословен проблем на член от семейството. От значение за 
формиране на рисковите групи е наличието на тежък здравословен проблем или увреждане на 
член от семейството, които изискват непрекъснати, допълнителни разходи, които затормозяват 
семейния бюджет. Ако състоянието му изисква един от трудоспособните членове на семейството 
да полага грижи в ежедневието, това води до допълнително задълбочаване на проблемите, 
свързани с доходите. 

� Затруднен достъп до здравни и образователни услуги поради различни причини –
отдалеченост на населеното място, наличие на здравословен проблем; 

� Ниски нива на образование; 
� Принадлежност към уязвими етнически малцинства. 
� Липса на жилище. 
� Възрастта и увреждането също са определящи фактори, свързани с възможностите за 

автономност на хората и необходимостта от подкрепа, които оказват сериозно влияние за 
формирането на рискови групи. 

Основните рискови фактори, препятстващи социалната интеграция и формиращи 
основните рискови групи са: високият процент на неграмотност и слабограмотност сред 
подрастващите и трудоспособното население, отпадане от училище и формално преминаване от 
клас в клас, отсъствие на ориентация към образование и квалификация, което ги поставя в 
неравностойна позиция на пазара на труда; принадлежност към етнически общности в неравностойно 
положение в резултат на многодетство, непълни семейства и семейства от непълнолетни, което 
обуславя тенденцията за неглижиране на децата и настаняването им в институции;  трайна липса или 
недостатъчни собствени доходи, което води до висок процент на противообществени прояви сред деца 
и възрастни; застаряване на населението и трайното увеличаване на самотните възрастни хора, 
неспособни да се справят с ежедневните си потребности. 

При анализ на социо-демографската и икономическа картина на общините се открояват 
основните фактори, които в съчетание с други фактори създават рисковете от социално 
изключване на индивидите, формират рискови групи за деца, лица и семейства в неравностойно 
положение и стари хора, нуждаещи се от подкрепа и социални услуги. Такива фактори са: 
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- равнището на бедност и доходи – трайна липса на постоянни доходи, голям брой 
безработни лица, ниски пенсии и недостатъчно доходи на лица в над трудоспособна възраст; 

- структура на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства, в 
които има здравословни и образователни проблеми; 

- откъснатост от семейната среда и липса на подкрепа на семейството – деца и самотни 
стари хора, настанени в специализирани институции; 

- увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или член от семейството; 
- ниско образование /включително и неграмотност/, липса на професионална 

квалификация, които водят до неравностойна позиция на пазара на труда; 
- социално изключване и принадлежност към уязвими етнически малцинства, които 

живеят в изолация в обособени квартали и махали; 
- застаряване на населението – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в 

изолираните малки населени места.    
 
4.2.2 Образование 
 
Свързаните със степен на образование фактори засягат най-вече: 
- деца непосещаващи училище; 
- деца рано отпаднали от училище и младежи с основно образование; 
- деца и младежи с увреждания; 
- възрастни  рано отпаднали от учебната система и останали без образование; 
- възрастни с основно и без образование. 
 
4.2.3 Структура на семейството 
 
Засегнати от факторите, свързани с доходи, безработица и нарушен достъп до заетост са: 
� деца в многодетни семейства; 
� деца на самотни родители; 
� деца и лица с увреждания ; 
� майки с деца; 
� деца от ромски произход. 
 
Заради лоши битови условия и дефицит в средства за издръжка са засегнати още: 
� деца в институции; 
� родители на деца в институции; 
� деца и родители от ромски произход; 
� самотни майки; 
� самотни възрастни хора с увреждания; 
� семейства с ниски доходи в отдалечени райони; 
� деца с увреждания с един родител,  в семейства с безработен родител или в семейства, 

чиито доходи са около прага на бедност ; 
� семейства на хора с увреждания; 
� многодетни семейства; 
� непълни семейства – родители, които по един отглеждат децата си, хора в пенсионна 

възраст които по един отглеждат внуците си, самотни хора с увреждания и самотни възрастни 
хора. 
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Освен това, липсата на достатъчно общински жилища към настоящия момент и обособяването 
на ромски гета извън регулацията на населените места  и тяхното  безконтролно разрастване  без 
основна инфраструктура се отразява негативно на качеството на живота на живеещите в тях. 

 
4.2.4 Увреждане или тежък здравословен проблем на член от семейството 
 
Едни от най-уязвимите групи в тази категория в областта според данните са: 
� семейства с член с увреждане или тежко заболяване; 
� семейства на хора с увреждания, оставащи без доходи в периоди между сключване на 

договор по програми; 
� непълни семейства с родители в пенсионна възраст и/ или със здравословни проблеми. 
 
4.2.5 Затруднен достъп до здравни услуги 
 
Според данните за всичките 11 общини в областта изключително уязвими остават: 
� хора в пенсионна възраст, живеещи отдалечено в малките села; 
� самотни възрастни хора с ниски пенсии; 
� възрастни хора с безработни лица в домакинството 
� хора с увреждания и с няколко хронични заболявания; 
� семейства без доходи. 

4.3 Деца в риск, отглеждани извън семейството 
 

В област Стара Загора към момента се намират 9 специализирани заведения за отглеждане 
на деца: Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Стара Загора и с. Бузовград, община 
Казанлък, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Незабравка”, Дом за деца, лишени от 
родителска грижа „Българка”, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Мария Терезия”, Дом 
за деца, лишени от родителска грижа „Теофано Попова”, Дом за деца с умствена изостаналост, с. 
Петрово, Дом за деца с умствена изостаналост, с. Сладък кладенец, Център за настаняване от 
семеен тип „Малък групов дом” – 5 броя. 

 

4.3.1 Деца, изоставени на ниво родилен дом 

През последните три години на ниво родилен дом в областта са изоставени общо 125 деца. В 
община Стара Загора са изоставени 78 деца по данни на ОЗД Ст. Загора. По справка с данни на 
МБАЛ, гр. Казанлък за периода 2007-2009 са изоставени общо 26 деца, както следва: за 2007 – 
16, за 2008 – 4, за 2009 – 6. По данни на отдел „ЗД” при Д”СП” Чирпан изоставените деца на ниво 
родилен дом за 2007 год. са 8, за 2008 год. – 4 и за 2009 год. – 1. За община Мъглиж  
изоставените деца за 2007 г. са 2, за 2008 са отново 2, през 2009 г. няма изоставени деца. Според 
данните в Община Павел Баня за последните три години е изоставено едно дете през 2009 г. В 
община Раднево са изоставен две деца за последните две години. В община Братя Даскалови има 
изоставено през 2008 г. едно дете. 
 

В община Стара Загора са изоставени 78 деца по данни на ОЗД Ст. Загора. През 2008 г. са 
регистрирани 19 случая, а през 2009г. – 24 случая, което е по-малко в сравнение с 2007г (35бр.). 
Въпреки това не може да се направи извод за тенденция на намаляване на изоставените деца на 
ниво родилен дом.  
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Таблица 27 

      Деца, изоставени на ниво родилен дом, по населени места, 
     според адрес на родителите 
 

Населено място 2007г. 2008г. 2009г. 

Общо 35 19 24 
В т.ч. от Община Стара Загора Няма данни 11 14 

От други общини в областта Няма 
данни 

5 9 

Казанлък 
Чирпан 
Раднево 
Мъглиж 
Николаево 

 

1 
1 
1 
2 
- 

4 
3 
1 
- 
1 

От други области Няма 
данни 3 1 

Сливен 
Ямбол 
Димитровград 
Свиленград 

 

1 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
1 

 
От изнесените в таблицата данни е видно, че от изоставените на ниво родилен дом деца за 

2008г и 2009г. малко под 50 % са от населени места извън община Стара Загора. Анализът, по 
адрес на родителите показва, че от други общини в област Стара Загора делът на изоставените 
деца е 26,32 % за 2008г. и 37,5 % за 2009г., а от други области в страната съответно 15,79 % за 
2008г и 4,17 % за 2009г. Делът на изоставените деца с адрес на родителите в Община Стара 
Загора се запазва относително постоянен през двете години, съответно 57,89 % за 2008г. и 58,33 
% за 2009г.  

Проведените разговори с представители на ДСП и доставчици на услуги очертават 
следните пропуски в действащия механизъм за превенция на изоставянията на ниво родилен дом: 

• до ДСП не стига информация за бременни в риск от изоставяне на децата си преди 
постъпването им в родилен дом; 

• липсват актьори в общността, които да идентифицират рискови случаи и да подават 
информация в ДСП, за да стартира интервенция;  

• нужда от образование и повишаване на чувствителността в училище относно семейно 
планиране, отговорно родителство, последици от изоставяне на детето за отглеждане в 
институция.  

Успешната работа по предотвратяване на изоставянията на ниво родилен дом може да се 
гарантира само при добре изградена и действаща партньорска мрежа по превенция, включваща 
местни власти, доставчици на услуги и държавни органи. Освен работата на терен с 
високорисковите общности и подобряване на достъпа на уязвимите групи до услуги в различните 
сфери (здравеопазване, социална сфера и закрила на детето) изключително важно е 
назначаването на социален работник от ОЗД в родилно отделение. Тази практика доказа своята 
ефективност при съвместните ни дейности с Фондация „АРК”, Великобритания при реализиране 
на проект „Деинституционализация на услугите за деца”. В рамките на проекта за периода март 
2008г. – юли 2009г. при работа на партньорите успешно са приключили 41 случая на 
предотвратяване на изоставяне на ниво родилен дом. 
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4.3.2 Деца, настанени в специализирани институции 

Изоставените деца към момента в деветте специализирани институции от областта са 
общо 618, като 529 от тях са настанени в институции в община Стара Загора и 89 – в община 
Казанлък. 
  

В община Стара Загора са фокусирани 90 % от услугите от резидентен типа за деца. Към 
момента в нея се намират 8 от всичките 9 специализирани институции за деца. Към м. Април, 
2010 г. по данни на самите институции в тях трайно са настанени 529 деца на възраст от 0 до 18 
години и 39 младежи над 18 год. 266 деца (46,18 %/) са от община Стара Загора, 158 деца (27,43 
%) са от други общини в Старозагорска област и почти същия дял – 152 деца (26,39 %) са от 
други области в страната. 

Таблица 28 
 
Обобщени данни за настанявания на деца от община Стара Загора 2007-2010 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Анализът на данните в таблицата, предоставени от ОЗД, Ст. Загора, показва, че децата от 
общината се настаняват приоритетно в намиращите се тук институции. Настаняванията в 
заведения извън областта са единични, най-често в случаите, когато това се налага поради 
необходимост от предоставяне на специфични услуги /за деца със зрителни увреждания или 
необходимост да продължат образованието си след 16 год. възраст в СУПЦ/. 
 По информация предоставена от Д”СП” в страната, към настоящия момент 14 деца от 
община Стара Загора се намират в институции в други области. От тях в ДДУИ – 6, в ДДЛРГ – 6, 
в ДДФУ – 1 и в ДМСГД – 1. Три от децата навършват 18 години през 2010г. 
  Наблюдава се трайна тенденция да се настаняват за отглеждане деца от ромски произход в 
домовете. От настанените в институциите в Стара Загора към момента делът на децата от 
ромския етнос е 69,21 на сто. Основните причини са бедност, трайна безработица на родителите, 
недостатъчен родителски капацитет, лоши битови условия и преценка за риск за отглеждането на 
децата от социалните работници. Често тези деца не посещават детска градина и са в риск от 
отпадане от училище. За да се подпомогне превенцията на настаняването и да се създадат 
условия за тяхното социално включване, е нужно да се използват пълно ресурсите на 
образователната система. За целта е необходимо да се повиши ефективността на партньорството 
между двата сектора, тъй като ресурсите и на образователната система, и на социалните услуги 
не са достатъчни.  
 Делът на децата от български произход е 23,84 на сто, от турски – 5,63 на сто, а 1,32 % са 
от друг произход. 

 Анализът на настаняванията показва, че значителна част от децата престояват в домовете 
над две години. Данните показват, че за по-голямата част от децата, които не са оставени за 
осиновяване, контактът с родителите не е прекъснат. Степента на ангажираност и отговорност на 
семейството обаче е различна и е необходимо да се развива връзката на родителите с децата. 
Същевременно с настаняването на детето в институция, е много сложно да се установи контакт и 
да се мотивират родителите да възстановят отношенията дете/родител. Трябва да се развиват 
услуги за директна работа в общността с цел превенция на изоставянето и реинтеграция на 

Показател 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Деца, настанени в СИ в същата община 79 151 59 30 
Деца, настанени в СИ в същата област 
извън общината 

0 0 0 0 

Деца, настанени в СИ в друга област 4 4 5 0 
Деца, настанени в други заведения 
/СУПЦ/ 

3 6 9 0 
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настанените деца чрез изграждане на родителски умения, предоставяне на алтернативни форми 
на грижа, използване на  ресурсите на междусекторно партньорство между детските градини, 
училищата, социалните служби и дирекциите „Бюро по труда” и „Социално подпомагане”.  

Специална група са децата, трайно настанени в специализирани институции, чиито 
семейства живеят извън общината или извън областта. Това са 310 деца към края на 2009 г., 
отглеждани във всички институции на територията на общината. Семействата на значителна част 
от тях не поддържат контакти с детето. Значителна част от децата са оставени за осиновяване, но 
това е почти невъзможно, предвид тежките им и множествени увреждания. Това се подкрепя от 
данните за периода на престой в институцията – над 4 години. За тези деца алтернативата е 
развитие на друг тип социални услуги. 

 
Деца, настанени в ДМСГД 
 
По данни на Дирекция ”Социално подпомагане” за периода 2007 – 2010 година в Дома за 

медико-социални грижи  в Стара Загора са били настанявани по различно време общо 126 деца.   
 

Таблица 29 
 

Деца, настанени в ДМСГД по населени места, по адрес на родителите за периода 2007-
2010г. 

 
Населено място по адрес на 

родителите 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Общ брой 42 43 32 9 
Община Стара Загора 27 23 20 4 
От областта 12 17 8 3 
Казанлък 5 5 2 2 
Чирпан 2 2 1 1 
Раднево 3 3 2 - 
Гурково 1 - - - 
Опан - 1 - - 
Братя Даскалови 1 1 1 - 
Гълъбово - 1 - - 
Мъглиж - 4 2 - 
От други области 3 3 4 2 
Нова Загора 1 - - - 
Тополовград 1 - - - 
Симеоновград - - - 1 
Харманли 1 - - - 
Сливен - 2 - - 
Димитровград - 1 - - 
Бургас - - 1 - 
Котел - - 2 - 
Ямбол - - 1 1 

 
Анализът на настаняванията през последните 4 години показва, че основно в ДМСГД Ст. 

Загора се настаняват деца, чиито семейства живеят на територията на община Стара Загора. За 
2007г. това са 64,29 % от настанените деца, за 2008г. – 53,49 %, за 2009г. – 62,5 % и за 2010г. – 
44,44 %. За същия период настанените деца от областта са съответно за 2007г. – 28,57 %, за 
2008г. – 39,53 %, за 2009г. – 25,00 % и за 2010г. – 33,33 %. Най-голям е броят на настанените деца 
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от община Казанлък – 14, община Раднево – 8, община Чирпан и община Мъглиж  - по 6 деца и 
община Братя Даскалови – 3 деца. 

 За периода 2007-2010 г. се наблюдава тенденция за увеличаване на относителния дял на 
настанени деца от други области. За 2007г.- 7,14 %, за 2008г. – 6,98 %, за 2009 г. 12,5 % и за 
2010г. – 22,22 %. 

От децата, които в момента пребивават в ДМСГД Ст. Загора от общината са 43,86%, 39,77 
% са от общините в областта, а 16,37 % са от други области. Най-голям е броят на децата във 
възрастовата група 0-3 год. – 112 (65,50 %), следвани от възрастовата група 4-7 год. – 49 ( 28,65 
%) и 8-18 год. – 10 (5,85 %). 

 По отношение на етническия произход 114 деца ( 66,67 %) са от ромския етнос, 46 деца ( 
26,90 %) са българи, 7 деца (4,09 %) са турци и 4 (2,34 % ) са от други етноси. 

 Анализът на настаняванията на децата в ДМСГД Стара Загора показва, че: 

� Около 45 % от децата се настаняват на възраст под 3 месеца.  

� Близо две трети от децата са настанени директно от болницата.  

� 35 % от децата са настанени за медицинска грижа или поради увреждане. 

� Около 30 % от децата са с престой в институцията между 2-4 години. Приблизително 
20 % са с престой над 4 години. Това обикновено са деца с увреждания, за които не 
съществува приемлива алтернатива за институционална грижа, както и други услуги, 
които им биха дали възможност да се върнат в дома.  

� От ромски произход са 66,67 % от децата в дома, по-голямата част са настанени 
поради бедност на родителите. Независимо, че нямат здравословни проблеми, за тях 
почти липсват кандидати за осиновяване; 

� Кризисните настанявания са при около 10 на сто от децата; 

� Приблизително 50 % от децата нямат контакт с родителите / семейството си.  При 20 % 
тези контакти са нередовни.   

� Почти половината от настанените деца имат братя и сестри, които се отглеждат в 
други институции.. 

Основните идентифицирани необходими услуги са: 

� Превенция на изоставянето на ниво родилен дом;  

� 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 дома към социализация на децата; 

� Поддържане и развитие на връзката с биологичното семейство на детето; 

� Интегриране на детето в семейната среда; 

� Изграждане на родителски капацитет и умения за отговорно родителство; 

� Подкрепа на семействата при социалните им проблеми. 

 
Деца, настанени в ДДЛРГ 

 В община Стара Загора има четири дома за деца лишени от родителска грижа – ДДЛРГ 
„Незабравка”, ДДЛРГ „Мария Терезия”, ДДЛРГ „Българка” и ДДЛРГ „Теофано Попова”, в които 
към момента са настанени общо 221 деца. 

В четирите ДДЛРГ за периода 2007-2010г. са настанени общо 137 деца по данни на Д 
„СП”. 
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Таблица 30 
 

Деца, настанени в ДДЛРГ по населени места, по адрес на родителите за периода 2007-2010г. 
 

Населено място по адрес на 
родителите 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Общ брой 41 44 31 21 
Община Стара Загора 16 25 18 14 
От областта 15 9 4 2 
Казанлък 5 3 2 - 
Чирпан 4 2 1 - 
Раднево 3 - - - 
Мъглиж 2 2 - - 
Гурково 1 - - - 
Гълъбово - 2 1 2 
От други области 10 10 9 5 
Асеновград - - - 1 
Карлово - - - 2 
Сливен 1 2 2 1 
Нова Загора 2 3 1 - 
Бургас - 1 1 - 
Котел - 1 - - 
Тополовград - 1 - 1 
Хасково - 1 - - 
Луковит - 1 - - 
Симеоновград - - 1 - 
Бойчиновци - - 1 - 
Димово - - 1 - 
Полски тръмбеш - - 1 - 
Харманли - - 1 - 
Други области 7 - - - 

 
Анализът на настаняванията през последните 4 години показва, че в четирите ДДЛРГ в Ст. 

Загора се настаняват деца от всички области в страната. Настанените деца с адрес на родителите 
в Стара Загора за 2007г. са 39,09 %, за 2008г. – 56,82 %, за 2009г. – 58,06 % и за 2010г. – 66,67 %. 
За същия период при настанените деца от областта се наблюдава намаление като относителният 
им дял за 2007г. – 36,59 %, за 2008г. – 20,45 %, за 2009г. – 12,90 % и за 2010г. – 9,52 %. Най-
голям е броят на настанените деца от община Казанлък – 10, община Чирпан – 7, община 
Гълъбово- 5, община Мъглиж – 4 деца. За периода 2007-2010г. относителния дял на настанени 
деца от други области е около ¼ от всички настанявания и се запазва относително постоянен. За 
2007г.- 24,39 %, за 2008г. – 22,73%, за 2009г. 29,03 % и за 2010г. – 23,81 %. 

От децата, които в момента пребивават в ДДЛРГ Ст. Загора от общината са 61,54 % (136 
деца), 22,17 % (49 деца) са от общините в областта, а 16,29 % (36 деца) са от други области. Най-
голям е броят на децата във възрастовата група 8-18 год. – 166 (66,94 %), следвани от 
възрастовата група 4-7 год. – 80 ( 32,26 %) и 19-30 год. – 2 (0,80 %). 
 По отношение на етническия произход 173 деца ( 71,49 %) са от ромския етнос, 61 деца ( 
25,21 %) са българи и 8 деца (3,30 %) са турци. 
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Анализът на настаняванията на деца в ДДЛРГ в Стара Загора показва: 

� Около 30 на сто от децата са преместени от друга институция;  

� Кризисно са настанени една четвърт от децата.  

� Поради бедност са настанени около 45 % от децата в домовете, което показва, че 
влиянието на този фактор нараства с увеличаване възрастта на децата; 

� Приблизително половината деца са настанени директно от семейството. 

� 60 на сто от децата са от общината. 16 на сто са деца от други области. 

� Значителна част от настанените деца са в домовете със свои братя и сестри. 

� Почти 40 на сто от децата престояват в домовете над 2 години; 

� 70 на сто от настанените деца са от ромския етнос, което налага необходимостта то 
планиране и разкриване на превантивни и алтернативни услуги. 

� Около половината от децата нямат контакт с родителите си. 

Идентифицирани основните потребности: 

� Развитие на връзките с биологичното и/или разширено семейство; 

� 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; 

� Реинтеграция на детето в семейството; 

� Подкрепа на семействата при решаване на социалните им проблеми.  

� Работа със семействата на децата от други общини и области от ОЗД по 
местоживеенето им с цел изграждане на емоционална връзка и подкрепа за последваща 
реинтеграция.  

Деца, настанени в ДДУИ 

 На територията на община Стара Загора има два дома за деца с умствена изостаналост – 
ДДУИ с. Петрово и ДДУИ с. Сладък кладенец. Към момента в тях са настанени 147 деца. 
В двете ДДУИ за периода 2007-2010г. са настанени общо 69 деца по данни на Д „СП”. 
 

 
Таблица 31 

 
Деца, настанени в ДДУИ по населени места, по адрес на родителите за периода 2007-2010г. 

 
Населено място по адрес на 

родителите 
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Общ брой 0 68 1 0 
Община Стара Загора 0 21 0 0 
От областта 0 15 0 0 
Казанлък - 9 - - 
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Чирпан - 1 - - 
Гълъбово - 1 - - 
Мъглиж - 2 - - 
Павел баня - 1 - - 
Братя Даскалови - 1 - - 
От други области 0 32 1 0 
Бургас - 1 - - 
Варна - 1 - - 
Горна оряховица - 1 - - 
Кърджали - 3 - - 
Монтана - 1 - - 
Пловдив - 7 1 - 
София - 2 - - 
Тополовград - 3 - - 
Симеоновград - 2 - - 
Хасково - 1 - - 
Ямбол - 1 - - 
Други области - 9 - - 
 

Анализът на настаняванията през последните 4 години показва, че в двете ДДУИ в Ст. 
Загора се настаняват деца от всички области в страната. През 2007г. и до момента на 2010г. няма 
настанявания. Настанените деца с адрес на родителите в Стара Загора за 2008г. са 30,88 %, а през 
останалите години няма настанени деца от старозагорска община. Настанявания на деца от 
областта има само през 2008г. – 22,06 % от всички настанени. Най-голям е броят на настанените 
деца от община Казанлък – 9 и община Мъглиж – 2 деца, а от още четири общини в областта са 
настанени по едно дете.. 
 За периода 2007-2010г. настанявания на деца от други области са извършени през 2008 и 
2009г. За 2008г. това са 47,06 %, а за 2009г. – 100 % от всички настанявания. 

От децата, които в момента пребивават в ДДУИ Ст. Загора от общината са 23,13 % (34 
деца), 17,69 % (26 деца) са от общините в областта, а 59,18 % (87 деца) са от други области. Най-
голям е броят на децата във възрастовата група 8-18 год. – 115 (74,19 %), следвани от 
възрастовата група 19-30 год. – 37 ( 23,87 %) и 4-7 год. – 3 (1,94 %). Прави впечатление големият 
брой младежи над 18 год. (36 в дома в с. Петрово и 1 в дома в с. Сладък кладенец), които 
продължават да живеят в тези институции, независимо, че не отговарят на профила им и въпреки 
предприетите мерки за извеждането им и насочването към подходящи услуги. 
 По отношение на етническия произход 98 деца ( 63,64 %) са от ромския етнос, 35 деца 
(22,73 %) са българи, 19 деца (12,34 %) са турци и 2 (1,29 %) са от друг етнос. 

Анализът на настаняванията показва, че 91 на сто от децата с увреждания са с престой над 
4 години в дома и са трайно настанени. В момента за тези деца почти не съществува друга грижа, 
освен институционалната, особено когато уврежданията са във висока степен. Не са на лице и 
други алтернативни методи  или начини, които да спомогнат реинтеграцията им. Отсъствието на 
алтернативи очертава нуждата да се работи със семействата на децата и да се развиват услуги в 
общността в тяхна подкрепа.  

Децата предимно идват  в  дома от биологичното си семейство или от друга 
специализирана  институция. Кризисни настанявания в двата дома почти няма. Тези данни 
потвърждават факта,  че тук изоставянето не е следствие на бедност, липса на жилище, 
безработица или други социални проблеми, а заради увреждането и здравословния проблем и 
нуждата от специализирана грижа. 
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По отношение на здравословното състояние децата са с умерена, тежки и дълбока степен 
на умствена изостаналост с различни придружаващи заболявания. Голяма част са деца на 
самотни родители, на родители с увреждания или от многодетни семейства.  

Анализът на настаняванията в ДДУИ в с. Петрово и на ДДУИ в с. Сл. кладенец, показва: 

� 90 на сто от децата нямат контакт и са прекъснали връзката със семейството си; 

� за почти половината от децата няма информация дали имат братя и сестри, 48 на сто от 
децата са с братя и сестри, отглеждани в семейството; 

� 90% от децата идват от други институции след навършване на необходимата възраст, само 
10 % идват от семейството; 

� Около една трета са настанени поради здравословни проблеми и почти 60 на сто са 
оставени за осиновяване; 

� Близо 60 % са деца от други области в страната, което прави контакта със семейството и 
работата по реинтеграция на практика невъзможни. 

� Изключително голям е броят на децата, настанени от област Пловдив и област Варна. 

� Около ¼ от децата са на възраст над 18 години и не отговарят на профила на 
институциите. 

 
 Деца, настанени в ЦНСТ „Малък групов дом” 

В община Стара Загора от 2007г. са разкрити и функционират 5 Центъра за настаняване от 
семеен тип, всеки с капацитет 8 места. През 2008г. в тях са били настанени 44 деца, през 2009г. – 
42 деца, а към м. Април 2010г. – 37 деца. 

От децата, които в момента пребивават в ЦНСТ Ст. Загора от общината са 56,76 % (21 
деца), 40,54 % (15 деца) са от общините в областта, а 2,70 % (1 дете) са от друга област. Най-
голям е броят на децата във възрастовата група 8-18 год. – 22 (59,46 %), следвани от възрастовата 
група 4-7 год. – 15 (40,54 %).   
 По отношение на етническия произход 33 деца ( 89,19 %) са от ромския етнос, 2 деца ( 
5,41 %) са българи и 2 (5,40 %) са  от смесен произход. 
 В ЦНСТ приоритетно се настаняват деца от община Стара Загора. Братя и сестри, имащи 
емоционална връзка се настаняват заедно. В периода 2008-2009г. от настанените деца 6 са 
осиновени и 1 дете е настанено в приемно семейство. 

 
В община Казанлък се намира Домът за медико-социални грижи „Мария Луиза“,  

разположен на територията на с. Бузовград. Капацитетът на заведението е 105 места за деца до 3-
годишна възраст, с възможност за отглеждане на деца с увреждания до 7-годишна възраст. Като 
към момента реално заетите места са 89. Настаняват се деца от цялата страна. 
       При получена информация от Дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна се 
установява, че 55 деца от община Казанлък са настанени в специализирани институции в други 
населени места. Това са както здрави деца, така и деца с увреждания. 
 

4.4 Деца, отглеждани в семейна среда 
4.4.1 Деца с увреждания 

От данни на Дирекциите „Социално подпомагане” е видна тенденция на увеличение на 
броя на децата с увреждания, като това е по-силно изразено при децата с физически увреждания 
и с множествени увреждания.  

Най-голям брой деца с увреждания, живеещи в семейна среда, са от община Стара Загора. 
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Таблица 32 
 

Брой деца с увреждания, отглеждани в семейна среда по данни на Д „СП” Стара Загора 
 

година 
Вид на увреждането 

2007 2008 2009 2010 

Деца с физически увреждания 173 196 234 109 
Деца с множествени увреждания 2 2 21 9 
Деца с умствена изостаналост 12 10 13 5 
Деца с психични заболявания / 
разстройства 

19 16 22 11 

Общо 206 224 290 134 

 

Изключително висок е делът, според събраните данни  в община Казанлък към 31.12.2009 
г., на децата с увреждания са 212. От тях с физически увреждания – 38, с множествени 
увреждания – 150, с умствена изостаналост – 24. Същото се отнася и за община Раднево. Там 
децата с физически увреждания са 54, а тези с множествени – 47. В община Мъглиж са 
съответно: 18 с физически, 18 с множествени и 7 с умствена изостаналост. В Павел баня броят на 
децата с физически увреждания е също висок – 30.  

  Анализът на потребностите на тази рискова група идентифицира следните 
проблеми: 

� липса на достъпна среда - повечето от родителите са скептични заради мащаба на 
необходимите инвестиции и разочарованието от качеството и достъпността на изградената вече 
среда. При недостъпна среда част от самотните майки нямат възможност самостоятелно да 
осигурят транспорт на децата и разчитат на помощта на роднини и приятели. 

� липса на възможности за транспорт от селата до съответните здравни услуги и лечебни 
заведения;  

� недостатъчно средства за осигуряване на необходимите здравни грижи – лекарства, 
специализирано лечение, голяма част от родителите са самотни и се затрудняват при плащане на 
наем на жилище и покриване на разходите за консумативи; 

� заплатата на личен асистент е основният източник на доходи за една част от  родители.   
� затруднен достъп до образование - част от децата във възраст, подлежащи на 

задължително обучение, не посещават училище; 
� няма диференцирани услуги за деца с различни по вид и степен увреждания. Това 

възпира част от родителите да ползват предоставените дневни услуги. 
� По-голямата част от децата остават изолирани в семейството; 
� Недостатъчен брой квалифицирани кадри за работа с деца с увреждания и техните 

семейства; 
� Все още недостатъчна информираност и ангажираност на обществото. 
Основните потребности на децата с увреждания и техните семейства са: 
� Достъп до образование в общо образователни училища; 
� Равен достъп до услуги и възможности за техните връстници; 
� Осигуряване на достъп до адекватна здравна грижа; 
� Придобиване на умения и навици за самостоятелен живот; 
� Осигуряване на достъпна архитектурна среда, особено в изолираните малки населени 

места; 
� Осигуряване на възможности за професионална квалификация и реализация; 
� Осигуряване на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с увреждания; 
� Интеграция в общността. 



 57

Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите: 
� 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 увреждане с връстниците им; 
� Осигуряване на достъпна среда; 
� Подкрепа на родителите на деца с увреждания за осигуряване на трудова заетост и на 

дневни грижи за децата.  
 

4.4.2 Деца, отглеждани в семейства в риск 

 

Деца на непълнолетни родители 

 Ражданията на майки под 18 годишна възраст за община Стара Загора  за тригодишен 
период са съответно  за 2007г. – 127 бр., за 2008г – 110бр и за 2009г. - 112 бр.  

Голяма част от децата на непълнолетни родители живеят в обособени ромски квартали 
Стара Загора и в села, населени предимно с роми. Няма официални данни каква част от 
изоставените деца са на непълнолетни родители. Необходимо е специално внимание към 
непълнолетните майки за превенция на изоставянето, изграждане на родителски капацитет и 
подкрепа; продължаване на образованието и развитие на професионална квалификация, 
включване на пазара на труда. 

Деца в многодетни семейства 

Към момента в Община Стара Загора са регистрирани 2 731 деца в многодетни семейства 
по данни на Д „СП”. Това са семейства с 3 и повече деца. Към 31.12.2009г., броят на 
многодетните семейства, регистрирани в Д „СП” Ст. Загора  е 70.     

Няма официални данни каква част от настанените в институции деца са от многодетни 
семейства. Анализът на настаняванията обаче показва, че 70 на сто от децата в домовете имат 
братя и сестри. За малка част от тях няма информация, а единици са тези, които са единствено 
дете. Над половината от децата настанени в ДДЛРГ са в институцията заедно със своите братя и 
сестри. Това показва, че трябва да се развият допълнителни услуги за подкрепа на семействата.  

В община Казанлък 98 деца живеят в многодетни семейства, в Павел баня – 47, Раднево – 
183, за Гълъбово – 23, Гурково – 285, Мъглиж – 169, за Опан – 9, за Николаево -  503, за Чирпан 
не са представени данни. 

 
Децата в многодетни семейства са част и от групата на нередовно посещаващите училище, 

както и от ранно отпадащите. Една част от тях са от ромски семейства, живеещи в обособени 
общности и в изолирани малки населени места. За да се даде възможност за социално включване 
и за да имат равен шанс е необходимо на тези деца да им се осигури достъп до качествено 
образование. Паралелно обхващането на децата на многодетни семейства в ранна възраст в 
детска градина и в целодневна форма на организация на образованието, ще подпомогне в 
отглеждането им социално слабите родители.   

 
Деца на самотни родители 
 
Към момента в Д”СП” Стара Загора са регистрирани 1 340 деца на самотни родители. 

Броят на самотните майки, получаващи семейни помощи по чл. 7 е 4 874, но по неофициални 
данни не всички от тях отглеждат децата си като самотни родители. Към 31.12.2009г. броят на 
лицата, получаващи месечни социални помощи е 377, а на родителите отглеждащи сами 
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дете/деца – 164.  В община Казанлък 246 деца живеят в семейства на самотни родители. В 
община Павел баня те са 5, Раднево – 450, Гълъбово – 44, Гурково – 22, Мъглиж – 1281, Опан – 5, 
за Николаево – 631, Братя Даскалови – 19, за Чирпан няма посочени данни. 

 
Необходимо е да се проучи каква част от децата, настанявани в институции, в риск от 

отпадане от училище и с агресивно поведение се отглеждат от един родител, за да се планират 
интервенциите според нуждите на семейството.  
 

4.4.3 Други групи деца в риск 

 

Деца, отпаднали от училище 

Статистиката на отпадналите ученици през последните три учебни години в областта  е 
както следва по данни на РИО Стара Загора:   

 

 

Таблица 33 

Отпадане от училище в областта 

 2007/2008г. 2008/2009г. 2009/2010г. 

І-ви срок 

Стара Загора    

Деца отпаднали от 
училище 

221 161 79 

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

Няма данни Няма данни Няма данни 

Казанлък    

Деца отпаднали от 
училище 

59 49 44 

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

14 9 12 

Чирпан Няма данни   

Деца отпаднали от 
училище 

   

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

   

Раднево    

Деца отпаднали от 
училище 

10 3  
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Деца, необхванати от 
образователната 
система 

Няма данни   

Гълъбово    

Деца отпаднали от 
училище 

16 8 6 

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

Няма данни   

Гурково Няма данни   

Деца отпаднали от 
училище 

   

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

   

Николаево    

Деца отпаднали от 
училище 

8 9 2 

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

Няма данни   

Опан    

Деца отпаднали от 
училище 

9 6 2 

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

Няма данни   

Братя Даскалови    

Деца отпаднали от 
училище 

23 9 6 

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

Няма данни   

Мъглиж    

Деца отпаднали от 
училище 

60 32 24 

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

4 4 2 

Павел баня    

Деца отпаднали от 13 25 24 
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училище 

Деца, необхванати от 
образователната 
система 

Няма данни   

   
  
По отношение на децата в училищна възраст, необхванати от образователната система за 

разглеждания период не бе предоставена информация от РИО и общинска администрация и не 
може да се направи анализ на тази група.  

Проследяването на данните за отпадналите от училище показва тенденция към намаляване 
на броя  им през наблюдавания период. 

Все още остава изключително сериозен проблемът с трайно не посещаващите училище 
ученици, които са застрашени от отпадане от училище. 

Голям е броят на отпадналите от образователната система ученици от прогимназиален етап 
от училища, в които обучаващите се са от ромски произход. Експертите отчитат невъзможност за 
системен контрол за обхващане и задържане в училище на децата до 16-годишна възраст от 
някои етнически малцинства. Висок е процентът на учениците, които нередовно посещават 
обособените училища в ромските квартали. Пропуските в образователното им ниво са една от 
причините за многобройните им отсъствия и някои случаи на отпадане след записването им в 
масови училища в града с по-високи критерии. Все повече ученици напускат училище и поради 
липса на мотивация за учене или по социални причини. 

Идентифицирането на децата, нередовно посещаващи училище, се усложнява от 
практиката да се прикриват отсъствията им, за да се запази броя на учениците в учебното 
заведение. Проблемът е особено силен в училищата в малки населени места с недостатъчен брой 
ученици за сформиране на паралелка. Голяма част и от училищата в градовете вече не са 
изключение, поради намаляването като цяло на децата в училищна възраст.   

 
Основните проблеми водещи до отпадане на децата от училище са: 
• Липса на мотивация на децата за посещаване на училище; 
• Не добро владеене на български език от деца от ромските общности; 
• Занижен родителски контрол;  
• Не приемане на образованието като ценност; 
• Недостатъчни доходи на семейството и бедност. 

 
Основните идентифицирани нужди са: 
• 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 

Данните от областта показват, че най-голям е броят на децата, жертви на физическо 
насилие. За община Стара Загора за периода 2007-2010 г. пострадали са 55 деца. Висок се 
задържа и делът на децата, спрямо които е приложено психическо насилие, както и на тези, 
пренебрегвани от своите родители или близки. Техният брой за община Стара Загора е 112 за 
същия период. Няма данни за община Чирпан и Опан. 8 са децата станали жертва на насилие в 
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Община Раднево, 9 – в Павел баня, Николаево – 1; Мъглиж – 24; Казанлък – 40; Гълъбово – 3; 
Братя Даскалови – 7. 

Въпреки увеличеното разкриване и съобщаване на случаи, остава проблем изваждането на 
светло на домашното насилие и преодоляването на «задругата на мълчанието». За жертвите на 
насилие остава необходимо осигуряването на сигурност, терапия за преодоляване на травмите, 
обществена и социална подкрепа. 

Относително постоянна остава бройката на децата, жертва на трафик през наблюдавания 
период – приблизително 4 деца годишно за община Стара Загора. Не са регистрирани други 
случаи на трафик в областта. Децата на които е предоставена полицейска закрила в община Стара 
Загора са 117, от които значителен брой са само през 2009 г. – 41. В община Гълъбово техния 
брой е 16, Казанлък – 30, Мъглиж – 15, Николаево – 1, Опан – 3, Павел баня – 3, Раднево – 11. 
Няма посочени данни за Гурково и Чирпан. 
 

Деца с проблемно поведение 

Децата с противообществени прояви и поведенчески проблеми биха могли да се  изведат 
като отделна целева група. Поведенческите проблеми, определени от представителите на ДСП са: 
агресия, използване на алкохол и упойващи вещества, кражби, побой.  

Анализът на данните показва увеличение на случаите на деца, извършили кражба или 
насилие. Относително висок остава делът на децата извършители на престъпления. По данни на 
РУ – Стара Загора към 31.12. 2009 г. децата извършители на кражби или насилие са 110. Прави 
голямо впечатление, че данните за друга община – Казанлък показват 134 случая на деца, 
извършили кражби или упражнили насилие – съответно 118 и 16. Броят на децата с проблемно 
поведение в тази община надвишава дори регистрираните в областният център Стара Загора. 
Освен това, в община Казанлък са регистрирани и 5 случая на проституиращи деца. Остава висок 
делът и на децата, извършители на кражби в община Николаево, Павел баня и Раднево – 
съответно 40, 30 и 41 случая.  

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

� да бъдат изслушвани и разбирани децата относно причините за извършените прояви; 
� да се промени модела на интервенция – насилието да бъде оценявано като симптом за 

проблем, а не като причина за наказание;  
� да се популяризира сред децата разпознаването на насилието и да се изградят умения за 

избягване на риска от насилие и агресия.  
Факторите, водещи до различни противообществени прояви и поведенчески проблеми  на 

децата са: ниския родителски контрол, раздялата в семейството – при разведени родители или 
родители в чужбина, бедност, безработица.  

Идентифицираните нужди за превенция на поведенческите проблеми при децата са: 
• осигуряване на подкрепа от родителите и намаляване на агресията в семейната среда; 
• ангажиране на свободното време на децата; 
• преодоляване на междупоколенческите конфликти; 
• подкрепа в училище; 
• осигуряване на подкрепата на психолог при нужда.  
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4.5. Пълнолетни лица с увреждания 

4.5.1. Общи данни 

В област Стара Загора към 31.12.2009г. по данни на Д „СП” в общините са регистрирани 
20 526 лица с трайни увреждания.    

Таблица 34 

Лица с увреждания към 31.12.2009г. 
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Стара Загора 
липсват 
данни 

1 184 
липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

10 768 

Казанлък 1 022 479 138 90 2 002 3 731 

Гълъбово 323 85 30 25 246 709 

Раднево 615 215 79 41 417 1 367 

Мъглиж 110 36 13 18 455 632 

Чирпан 372 221 27 21 890 1 531 

Братя Даскалови 
липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

397 

Павел баня 516 110 32 44 178 880 

Гурково 
липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

182 246 

Николаево 54 18 10 11 172 265 

Опан 
липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

липсват 
данни 

Общо за областта 3 012 2 348 329 250 4 542 20 526 

 

Данните за броя на лицата разпредени по видове заболявания са предоставени от Д”СП” 
по общини  и отразяват броя на подпомаганите по ЗИХУ. Тези данни са сборни и включват, 
както лица в надтрудоспособна възраст, така и лица в трудоспособна възраст които вследствие на 
сериозни здравословни проблеми са  получили увреждане. Част от общинските Д „СП”(Ст. 
Загора, Бр. Даскалови, Гурково) не разполагат и не са подали информация за броя на лицата по 
видове увреждания.  

По данни на ТЕЛК Ст. Загора към 31.12.2009г. за областта първично са освидетелствани 
3 381 лица и са преосвидетелствани 7 103 лица на възраст над 16 год. 
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По данни на НОИ в област Ст. Загора към края на 2009г. пенсионерите с пенсия за 
инвалидност са 12 646 или 17,06 % от всички пенсионери (без общините Чирпан, Бр. Даскалови и 
Гурково, за които няма представени данни). От тях ненавършили пенсионна възраст са 8 097 
лица, което е  64,03 %. 

Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на инвалидизираните лица в активна 
възраст, като голяма част от тях страдат от злокачествени, сърдечно  - съдови, мозъчно – съдови 
увреждания, водещи до ранна смърт или тежка инвалидност. Това обуславя дълъг 
възстановителен период и потребност от медицинска и социална рехабилитация. 

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, където трябва да се подобрят условията и стандартите на 
резидентната грижа. 

 
Идентифицираните при различни проучвания и срещи проблеми на хората с увреждания 
най-общо са: 

• Недостиг на здравни услуги и рехабилитация;  

• Липса на транспорт от селата към общинския център, където се изпълнява услугата и 
съответно ограничен достъп на живеещите в селата; 

• Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията;  

• Изолация от пазара на труда; 

• Ниски доходи на лицата и семействата; 

• Социална изолация в общността;  

• Липса на дневна /почасова грижа; 

• Липса на подкрепа за семейството; 

• Недостъпна архитектурна среда. 

Основните идентифицирани нужди са: 

• 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. 

По данни на Д „СП” за периода 2007-2010г. броят на лицата с увреждания, ползващи 
социални услуги е както следва: 

o За 2007г. – 761 лица; 

o За 2008г. – 974 лица; 

o За 2009г. – 839 лица; 

o За 2010г. /до момента/ – 465 лица. 
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4.5.2. Лица с психични заболявания 

Анализът на данните за област Стара Загора показва висок брой на хората с психични 
заболявания и липсата на достатъчно услуги предоставящи грижа за тях. По данни на ДСП в 
областта са регистрирани 329 човека с психични заболявания през 2009 година и 250 човека с 
умствена изостаналост (без данни за общините Стара Загора, Опан , Гурково и Братя Даскалови). 
Прави впечатление големият брой лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ – 
213 към момента на 2010г. Особено голям е техният брой в община Стара Загора – 159 лица и в 
община Казанлък – 46 лица. За периода 2007-2010г. други социални услуги са ползвали 409 лица 
с психични заболявания.  При планирането на социалните услуги на областно ниво следва да се 
обмислят мерки за тази група в риск. 

4.5.3. Възрастни хора с увреждания в отдалечени населени места 

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

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

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

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

4.5.4. Стари хора с увреждания 

Няма данни какъв е относителният дял на старите хора с увреждания спрямо общия брой 
на лицата с увреждания в областта. Но имайки предвид възрастовата структура на населението, 
както и  високия процент на хората с увреждания, считаме че това е рискова група на която 
трябва да се обърне внимание. Могат да бъдат изведени някои проблеми: 

• Липса на транспорт от селата към общинските центрове, където се изпълнява услугата и 
съответно ограничен достъп на живеещите в селата; 

• Липса на дневна /почасова грижа; 

• Недостиг на здравни услуги – рехабилитация; 

• Изолация от пазара на труда и необходимост от обучения за активно включване на пазара 
на труда; 

• Подкрепа в общността за подобряване на контактите и общуването; 

• Липса на подкрепа за семейството; 

• Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията.  
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4.6. Лица, трайно настанени в институции 

4.6.1. Хора с увреждания, настанени в институции 

На територията на област Стара Загора има три институции за възрастни хора с 
увреждания. Две от тях – Дом за възрастни хора с физически увреждания, гр. Стара Загора и Дом 
за възрастни хора с психични разстройства, с. Лясково се намират на територията на община 
Стара Загора, а Домът за възрастни с деменция се намира в община Казанлък. 

 Анализът на данните в таблицата, предоставени от Д „СП по общини, показва, че лицата с 
увреждания от областта се настаняват приоритетно в намиращите се тук институции. 
Настаняванията в заведения извън областта са единични, най-често в случаите, когато това се 
налага поради необходимост от предоставяне на специфични услуги. От всички настанени 124 
лица през периода, 34 (27,42 %) са настанени в институции в същата община, като това важи 
само за жителите на община Стара Загора. 69 лица (55,65 %) са настанени в институции извън 
общината, но в Старозагорска област, като най-голям е броят на жителите на общините Казанлък 
(26), Раднево (20) и Чирпан (18). Настанени в заведения извън областта са 21 лица ( 16,93 %), 
където преобладават жителите на общините Ст. Загора и Чирпан. 

Таблица 35 
 
Възрастни хора с увреждания, настанени в специализирани институции за периода 2007 – 

2010 година2 

Община Настанени в 
общината 

Настанени извън 
общината в областта 

Настанени 
извън областта 

Общо за 
общината 

Стара Загора 34 0 10 44 

Казанлък 0 26 0 26 

Гълъбово 0 4 2 6 

Раднево 0 20 1 21 

Мъглиж 0 1 0 1 

Чирпан 0 18 8 26 

Бр. Даскалови - - - - 

Павел баня 0 0 0 0 

Гурково - - - - 

Николаево 0 0 0 0 

Опан - - - - 

Общо за областта  34 69 21 124 
 

Към момента чакащи за настаняване са 53 лица с увреждания, от които в община Ст. 
Загора -37, в община Казанлък – 15 и в община Николаево – 1. От чакащите за настаняване лица 
в община Стара Загора З0 са младежи, навършили 18 години, които продължават да пребивават в 
ДДУИ, с. Петрово. За тях са изготвени актуални документи и те са включени в регистрите на 
чакащите в Д „СП” на територията на страната, извън област Ст. Загора. 

Анализът на данните, предоставени от Д „СП” по общини, показва, че лицата с психични 
заболявания от областта за периода 2007-2010г. се настаняват приоритетно в СИ в същата 

                                                
2  Изт. ДСП област Стара Загора 



 66

община - 162 от всички настанени 171 лица. Само 3 са настанените лица в СИ извън общината в 
областта и 6 са настанени в други области. 
 Прави впечатление изключително големият брой лица, чакащи за настаняване в 
специализирани институции, общо 213 за цялата област, което показва, че е необходима 
планиране и развитие на подобни услуги за задоволяване на потребностите. Най-голям е броят на 
чакащите в община Стара Загора – 159 лица и в община Казанлък – 46 лица. 

 За двете институции за лица с увреждания в община Стара Загора към м. Април 2010г. по 
техни данни в тях трайно са настанени общо 266 лица, от които 66,08 % са от община Стара 
Загора, 12,68 % са от други общини в Старозагорска област и  21,24 % са от други области в 
страната. 

Възрастни с физически увреждания настанени в ДВХФУ Ст. Загора 

 Към момента в ДВХФУ са настанени 206 потребители, от които трайно 181. Останалите 
30 места от капацитета се заемат от потребители, които се настаняват до 3 месеца за 
рехабилитация. От ползвалите услугата през 2009г. 113 са мъже и 166 са жени. Най-голям е бил 
броят на настанените лица на възраст над 61 години – 187 (67,03 %), следвани от възр. група 31-
61 год. – 85 ( 30,47 %) и възр. група 19-30год. – 7 ( 2,50 %). Най-голям е делът на настанените от 
община Стара Загора -  80,29 на сто, следван от този на жителите на други области – 12,19 на сто. 
Делът на настанените от други общини на областта е 7,52 на сто.  

Възрастни с психични заболявания настанени в ДВХПР с. Лясково 

 Към момента в ДВХПР с. Лясково са настанени трайно 60 лица с психични заболявания. 
 От настанените в момента в ДВХПР с. Лясково потребители 22-ма (36,67 %) са от всички 
общини в област Стара Загора, а 38 ( 63,33 %) са от други области в страната. По отношение на 
възрастова структура най-голям е относителния дял на лицата на възраст 31-60 год. – 33-ма (55 
%), следвани от тези на възраст над 61 години – 21 ( 35 %). Лицата на възраст 19-30 год. са 6, 
което е 10 % от настанените. 
 Необходимо е да се предприеме мярка за настаняване на лицата от другите области по-
близо до техните близки и роднини, с цел поддържане на контакти и ресоциализация. Това до 
голяма степен би решило проблемите с чакащите за настаняване лица от община Стара Загора. 

 

Възрастни с деменция, настанени в ДВХД гр. Казанлък 

 Към момента в ДВХД гр. Казанлък са настанени 78 лица. От тях 31 са мъже и 47 са жени. 
Над 96 % от ползвателите на услугата са над 61 години. От настанените в момента потребители 
38 (48,72 %) са от община Казанлък, 30 (38,46 %) са от други общини в областта и 10 (12,82 %) са 
от други области. Чакащи за настаняване по данни на самата институция са 42 лица. 

 

4.6.2. Стари хора, настанени в институции 

На територията на област Стара Загора има шест дома за стари хора – ДСХ с. 
Старозагорски минерални бани, община Стара Загора; ДСХ 1 и ДСХ 3 в община Казанлък; ДСХ 
в община Раднево; ДСХ, община Гълъбово и ДСХ, с. Търничени, община Павел баня. Основните 
идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домовете са: нужда от грижа, особено 
за лежащите, предоставяне на грижа, достъп до медицинско обслужване, осигуряване на 
възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси на 
клиентите.  
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    Таблица 36  
 

 Обобщени данни за настанявания на стари хора от област Стара Загора 2007-2010г.  
 

Община Настанени в СИ в 
общината 

Настанени в СИ в други 
общини в областта 

Чакащи за 
настаняване 

Стара Загора 74 25 25 

Казанлък 258 0 38 

Гълъбово 67 - 0 

Раднево 6 13 3 

Мъглиж 0 9 2 

Чирпан - 5 - 

Бр. Даскалови - - - 

Павел баня 28 3 0 

Гурково - - - 

Николаево 12 4 1 

Опан - - - 

Общо за областта  445 504 69 
 

 За периода 2007-2010г. по данни на Д „СП” общо 504 стари хора от областта са настанени 
в институции. Най-висок е техния брой в общините Казанлък, Стара Загора и Гълъбово. 
 В 88,29 % потребителите се настаняват в институции предимно в общините, в които 
живеят, а в 11,71 % - в други СИ в общините от област Стара Загора. Настаняванията извън 
съответната община касаят в голяма част стари хора с деменция, за които няма разкрити услуги 
(за всички общини без община Казанлък), както и такива, които се настаняват в институции в 
населени места, близо до техните близки. За общините Чирпан, Гурково, Мъглиж, Опан 
настаняванията извън общината се дължат на липсата на разкрити СИ. 
 Прави впечатление големият брой потребители, чакащи за настаняване. В тези случаи най-
често се касае за стари хора с деменция или лежащи. 

4.6.3. Самотно живеещи стари хора 

Възрастовата структура на населението в област Стара Загора показва постоянна 
тенденция към застаряване, въпреки наблюдаваното повишение на раждаемостта след 2006г. 
Демографската картина за областта, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението 
застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат 
на засилените емиграционни процеси. По данни на ТСБ населението на област Стара Загора към 
31.12.2009г. е 353 494 души. Относителният дял на хората в над трудоспособна възраст е 23,04 % 
при 17,5 % за страната.  Относителният дял на възрастното население над 60 години в града е 
53,24 на сто при 46,76 на сто за селата. 

По данни на НОИ към 31.12.2009г. броят на пенсионерите в Старозагорска област (без 
данни за общините Чирпан, Бр. Даскалови и Опан) е 74 139 души. Пенсионери по стаж и възраст 
са 59 208 лица, а социални пенсии получават 3 639 лица. 

Преобладаващата част от селата извън общинските центрове са обитавани основно от хора 
в пенсионна възраст. Комуникационните връзки между общинския център и отдалечените, 
разпръснати населени места са проблем. Затруднените транспортни връзки и отдалечеността на 
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някои села усложняват достъпа на старите хора до медицинска помощ и до развитите към 
момента услуги, съсредоточени в общинските центрове.   

С изолираността на селата и ограниченият достъп до услуги помощта на близките и 
взаимопомощта остава основен ресурс за хората в напреднала пенсионна възраст за справяне с 
ежедневните проблеми. Това допълнително поставя в неравностойно положение самотните стари 
хора, които са лишени от партньор и роднина.  

По данни на кметовете и кметските наместници в селата на община Стара Загора броят на 
самотно живеещите стари хора е 1 749.  

За община Опан техният брой е 424 като по-голямата част от тях са жени. Същите се  
нуждаят от помощ и подкрепа за организиране на ежедневието от близките, които поради 
икономически причини, живеят и работят в други населени места и това налага да се търсят 
алтернативи за обгрижване по национални и оперативни програми. 

На територията на община Павел баня живеят 534 самотни възрастни лица, което 
представлява 21,6% от общия брой пенсионери за ОСВ и 3,5 % от общото население на общината 
по настоящ адрес. Това е най-многочислената уязвима група. В 70% от случаите възрастните 
хора имат близки, но те не са в състояние да им осигуряват адекватни грижи, поради трудова 
заетост, ниски доходи или отдалеченост от населеното място. Голяма част от тях са изолирани в 
тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти.  

За община Гурково през последните години броят на хората в тази група непрекъснато се 
увеличава. Към момента те са 356. Делът им спрямо общия брой на населението е най-висок в 
най-малките населени места от общината – Димовци, Пчелиново, Лява река. За отбелязване е, че 
повечето от тях изявяват желание за институционална грижа, за да не са в тежест на децата си. 

Аналогична е ситуацията и в община Гълъбово, където самотно живеещите стари хора са 
526. Най-висок е делът им най-малките населени места от общината - Великово и Разделна, 
съответно 48 и 38%. Следват Искрица с над 12%, Медникарово, Мъдрец и Помощник – над 9%. 
За отбелязване е, че малка част предпочитат институционалната грижа. В дома за стари хора, 
настанените от общината лица са 20 бр. Оформени са следните подгрупи: самотно живеещи 
стари хора в тежко здравословно състояние; самотно живеещи стари хора, освидетелствани от 
ТЕЛК и самотно живеещи стари хора. 

В селата на община Раднево има общо 574 самотно живеещи стари хора. Най-големи са 
групите на самотните стари хора в селата – Сърнево (72), Знаменосец (60), Ковачево (40), Полски 
градец (70). Обект на социално подпомагане през 2009 година са 215 самотни стари хора  
Възрастните хора ползващи социални услуги  в общността за 2009 г. (ДСП, ЦСРИ, ЛА, 
Обществена трапезария)  са общо 253. Данните показват, че се увеличава броя на хората в 
пенсионна възраст, ползващи социални услуги в общността.  

За община Мъглиж броят на самотно живеещите стари хора е 555. За община Казанлък, община 
Николаево, община Чирпан и община Братя Даскалови няма предоставени данни. 

Обект на социално подпомагане през 2009 година са 5 483 човека в областта.   Старите 
хора, ползвали социални услуги в общността за периода 2007-2010г. са общо 11 462. 

Като основни потребности на тази рискова група могат да бъдат изведени: 

• Подкрепа за ежедневните грижи в дома - помощ при самообслужване, поддържане на 
хигиена, пазаруване, придружаване; 

• Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства; 

• Достъп до медицинска помощ и здравни услуги; 

• Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа; 

• Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките 
населени места в селските райони.  
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4.7  Специфични общности и групи в неравностойно положение 
 

4.7.1  Непълнолетни и млади родители 

В тази целева група спадат млади родители и семейства, с които се работи за изграждане на 
умения за отговорно родителство и подкрепа при приемане и отглеждане на детето. Често тези 
родители се нуждаят и от допълнителна подкрепа, за да могат да продължат образованието си и 
професионалното си развитие.  
Ражданията на майки под 18 годишна възраст за област Стара Загора  за тригодишен период са 
съответно  за 2007 г. – 364 бр.; 2008 г. – 339 бр. и за 2009 г. - 366 бр. От предоставените данни 
тенденцията е към запазване броя на ражданията. 

Голяма част от децата на непълнолетни родители живеят в обособени ромски квартали в 
област Стара Загора и в села, населени предимно с роми. Няма официални данни каква част от 
изоставените деца са на непълнолетни родители. Необходимо е специално внимание към 
непълнолетните майки за превенция на изоставянето, изграждане на родителски капацитет и 
подкрепа; продължаване на образованието и развитие на професионална квалификация; 
включване на пазара на труда. 

 

4.7.2 Хора с основно и по-ниско образование 

 

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.  

Въз основа на получените от общините данни в област Стара Загора най-голяма е групата на 
безработните с основно и по-ниско образование – от общо регистрирани безработни към 
31.12.2009 год. -12841 лица, с основно и по-ниско от основно образование са 4752 лица или това 
са 37% от общият брой безработни. Значими са  групите на хората с основно и по-ниско 
образование в общините: 

- Мъглиж – 487 от 650 берзаботни за общината, т. е. 75% от общият брой безработни; 

- Братя Даскалови – 547 от 746 безработни за общината, т. е. 73% от общия брой 
безработни; 

- Павел баня – 454 от 764 безработни за общината, т. е. 60% от общият брой безработни; 

- Чирпан – 859 от 1583 безработни за общината , т. е. 54% от общият брой безработни 

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. 

 

4.7.3 Безработни 

Това са групи от безработни лица с по-ниска конкурентноспособност на пазара на труда, в 
които се включват: безработни младежи; безработни младежи с трайно намалена 
работоспособност; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; 
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продължително безработни лица; безработни лица с трайно намалена работоспособност; 
безработни лица – самотни родители /осиновители/ и/или майки /осиновителки/ с деца до 3- 
годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”; безработни 
жени над 50- годишна възраст и мъже над 55-годишна възраст; други групи безработни лица. 

  

 4.7.4 Етнически общности в неравностойно положение 

 

 Българската  етническа общност е най-многобройната в област Стара Загора. При нея 
съществува риск главно за хората с увреждания и възрастните самотно живеещи, особено в по-малките 
населени места. 

Следващата голяма и най-уязвима етническа общност е ромската. Значителна част от тази група 
е съсредоточена в общините Братя Даскалови; Мъглиж и Николаево.  

Не малък е броят на лицата живеещи в обособени ромски общности в:  

- община Стара Загора – гр. Стара Загора, кв. Лозенец, кв. Чумлека, кв. Зора и селата 
Калитиново, Братя Кунчеви, Хрищени, Хан Аспарухово; 

- община Раднево – гр. Раднево, кв. Кантона и с. Трояново; 
- община Чирпан – гр. Чирпан и с. Свобода; 
- община Казанлък – гр. Казанлък, кв. Казмера; 
- община Гълъбово – гр. Гълъбово, кв. Лозенец. 

В ромските квартали са налице различни фактори подкрепящи бедността – ранно отпадане от 
училище, ниско образование и квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и 
липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови 
условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни услуги. Допълнителен фактор, 
затрудняващ развитието на общността е самото гето. Обособените ромски общности са районите 
с най-голям относителен дял на непълнолетни майки, деца, настанени в институции, деца, в риск 
от отпадане от училище. Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни 
рискови фактори оказва най-силно влияние, когато семейството живее в рамките на собствената 
компактна малцинствена група. 
В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито децата рискуват да повторят 
модела на социална изолация на своите родителите. За да се разбие затворения цикъл, е 
необходима комплексна интервенция насочена срещу бедността, която да подпомогне 
семействата да осигурят шансове за социално включване и развитие на своите деца:  

• 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 
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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.  

 

 4.7.5 Семейства в бедност 

Няма официални данни за броя на семействата в бедност. Необходимо е да се обобщят данните в 
ДСП, РИО на МОМН, ТД на НАП, за да се идентифицират семействата в бедност. По данни на 
Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора към 31.12.2009г. месечни 
социални помощи по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане са получили общо 3109 лица и семейства, разделени в следните приоритетни групи: 
 

в подтрудоспособна възраст – 150 случая или 4.8% от всички подпомагани, в т. ч 

- деца, подпомагани на самостоятелно правно основание – 83 случая или    55.3% от групата; 

- семейства с родител /и/ в подтрудоспособна възраст – 67 случая или 44.7% от групата. 

 

в трудоспособна възраст – 2851 случая или 91.8% от всички подпомагани, в т. ч.: 

                - лица живеещи сами – 645 случая или  22.6% от групата; 

                - семейства с двама родители – 987 случая или  34.6% от групата; 

                - семейства с един родител с дете /деца над 3 години – 451 случая или 15.8% от групата; 

                - семейства с един родител с дете /деца/ до 3 години – 563 случая или  19.7% от групата; 

                - семейства с деца, в които се подпомагат само децата – 205 случая или  7.3% от 
групата. 

 

в надтрудоспособна възраст – 108 случая или 3.4% от всички подпомагани, в т. ч.: 
                 - лица до 65 години живеещи сами – 50 случая или  46.2% от групата; 

                 - лица от 65 до 75 години живеещи сами – 24 случая или 22.2% от групата; 

                 - лица над 75 години живеещи сами – 10 лучая или  9.2%от групата; 

                 - семейства до 70 годишна възраст – 20 случая или 18.6% от групата; 

                 - семейства с член /ове/ над 70 годишна възраст – 4 случая или 3.8% от групата. 

Насочеността на социалното подпомагане в по-голямата си част е към лицата в трудоспособна 
възраст. Съпоставяйки данните от 2009 год. и същият период  на 2008 год., броя на 
подпомаганите лица и семейства е намален с 635 случая. 
За отоплителен сезон 2009-2010 год. са отпуснати на 7874 лица и/или семейства целева помощ за 
отопление. 
Подпомаганите лица са предимно самотно живеещи стари хора и семейства, които подлежат на 
месечно социално подпомагане, трайно безработни и трудово заети с ниски доходи. 
В сравнение със отоплителен сезон 2008-2009 година целева помощ за отопление са получили 
301 случая по-малко. 
Членовете на семейството попадат в различни групи в риск и е нужно да се осигури социална 
подкрепа и достъп до услуги както на родителите, така и на техните деца 
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5. Оценка на социалните услуги в област Стара Загора  
 

Целта на анализа на социалните услуги е да се оценят възможностите на наличните 
ресурси за предотвратяване на рисковете и тяхното преодоляване. Анализът на социалните 
услуги в област Стара Загора е направен на базата на събраната информация от: 

• Картите за услуги, подадени от доставчиците на социални услуги; 

• Карта за данни на рисковите групи по в общината; 

За целите на анализа наличните услуги в област Стара Загора са разглеждани в три групи 
услуги - за деца, за пълнолетни лица и за стари хора. Във всяка от трите групи се имат предвид, 
както специализираните институции, така и услугите предоставяни в общността за съответните 
рискови групи. Услугите са представени според налична информация по отношение на: 
капацитет, основни дейности, достъп до услугата, човешки и материални ресурси, основни 
проблеми и налични идеи за развитие. 

 

5.1. Общи положения за социалните услуги 
Разбирането за социалните услуги е определено нормативно в Закона за социалното 

подпомагане, където те се разглеждат като дейности, които се основават на социална работа и са 
насочени към помощ на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и 
социално включване. В Допълнителните разпоредби към същия закон, определението е 
представено, като “дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят 
самостоятелен начин на живот” . 

Класифициране на видовете социалните услуги в Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане (чл.36) представя социалните услуги като услуги, които се предоставят 
в общността и в специализирани институции. Нормативно е определено, че социалните услуги в 
специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване 
на услуги в общността. Правилникът за прилагане за закона за социално подпомагане определя, 
че при необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат да се 
разкриват и други видове социални услуги, което дава възможност за гъвкавост при развитие на 
услуги, които да посрещат конкретни нужди на общността.  

Съгласно Закона за социално подпомагане социалните услуги могат да бъдат извършвани 
от държавата, общините, от физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически 
лица. На територията на област Стара Загора доставчици на социални услуги са общината и 
юридически лица. Според регистъра на ДАЗД за работа с деца в област Стара Загора са 
лицензирани общо10 юридически и физически лица съответно:  

 
 

o В община Стара Загора 
 

- Сдружение „Самаряни” с лиценз за Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и 
бебе”, Кризисен център, Обучение, консултиране и подкрепа на кандидати за приемни 
родители и семейства; 

- Гражданско сдружение „Алтернатива 55” с лиценз за Център за информиране, 
консултации и подкрепа, Център за социална интеграция на деца с умствена изостаналост, 
социален асистент за деца; 

- Сдружение "Свят без граници” с лиценз за Център за обществена подкрепа; 
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- Фондация „Дон Боско България” с лиценз за Център за социална рехабилитация  и 
интеграция; 

- ЕТ „Рени Колева-Желева с лиценз за Център за информиране, консултиране и обучение; 

- Сдружение „Зонта клуб – Стара Загора” с лиценз за обучение, консултиране и подкрепа  
на кандидат осиновители и кандидати за приемни семейства. 

o В община Казанлък 

- Фондация „Надежда 2003” с лиценз за Социален асистент за деца и за Домашен помощник 
за деца; 

- Фондация „ Сийдър” с лиценз за Център за настаняване от семеен тип; 

- Фондация „Професор Генчо Пирьов” с лиценз за Център за обществена подкрепа 

o В община Чирпан 

- Сдружение „Детелини Чирпан” с лиценз за Център за обществена подкрепа, Дневен 
център за деца с увреждания и Център за настаняване от семеен тип. 

 
Данните показват, че въпреки малкия си брой, лицензираните доставчици биха могли да 

покрият предоставянето на услуги за деца жертви на насилие, деца с увреждания, деца в 
неравностойно положение.  
 Значително по-голям е броят на лицензираните доставчици за възрастни. По данни на 
АСП техният брой за областта е 30. Почти всички лицензирани доставчици имат правото да 
предоставят няколко услуги.  
 

o От гледна точка на услугите, на територията на община Стара Загора, са 
предоставени лицензи за следните услуги за възрастни: 

 
• социален асистент – 9 

• домашен помощник – 7 

•  ЦОП – 2 

• ЗМБ – 1 

• Център за обучение, консултиране и подкрепа – 4 

• Кризисен център – 1 

• Наблюдавано жилище - 1 

• бюро за социални услуги – 1 

• личен асистент –  5 

• ЦСРИ – 5 

• дом за стари хора – 3 

• дневен център за възрастни хора с увреждания  

• център за социална интеграция на деца с умствени увреждания 

o За община Казанлък са предоставени лицензи за следните услуги за 
възрастни: 

 
• „Йоги 5” ООД за Обществена трапезария и Домашен социален патронаж; 
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• Кооперация „Производствено-потребителна кооперация  „Социални грижи” за Социален 
асистент за възрастни, Домашен социален патронаж, Домашен помощник за възрастни 
хора, Обществена трапезария и Клуб на пенсионера и инвалида; 

• Фондация „Надежда 2003” за Социален асистент за възрастни хора, Домашен помощник 
за възрастни хора, Бюро за социални услуги, Домашен помощник за деца, Социален 
асистент за деца; 

• „Хоспис Пресвета Богородица” ЕООД за Бюро за социални услуги, Социален асистент за 
възрастни хора и Домашен помощник за възрастни хора; 

• Сдружение „ Бъдеще на децата с увреждания” за Център за социална рехабилитация и 
интеграция; 

• Сдружение „Оптима” за Защитени жилища и Бюро за социални услуги; 

• „Стекар и синове” ЕООД за Бюро за социални услуги, Социален асистент за възрастни 
хора, Личен асистент за възрастни хора и Домашен помощник за възрастни хора. 

o За община Чирпан са предоставени лицензи за следните услуги за възрастни: 
• Фондация  „Милосърдие  - Рупките” за Домашен помощник за възрастни, Личен асистент 
за възрастни и Социален асистент за възрастни; 

• Сдружение „Форум за гражданска солидарност – Чирпан” за Социален асистент за 
възрастни, Център за консултиране и подкрепа и Домашен помощник за възрастни 

• Сдружение „ Детелини -  Чирпан” за Център за обществена подкрепа, Дневен център за 
деца с увреждания и Център за временно настаняване от семеен тип. 

o За община Опан са предоставени лицензи за следните услуги за възрастни: 
• Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бяла лястовица” за Дом за стари хора. 

o За община Мъглиж са предоставени лицензи за следните услуги за възрастни: 
• Сдружение „Център за образователни, социални и младежки дейности”  за Бюро за 
социални услуги, Социален асистент за възрастни хора и Домашен помощник за 
възрастни хора 

В общините Раднево, Гълъбово, Павел баня, Братя Даскалови, Гурково и Николаево 
няма регистрирани доставчици на социални услуги в АСП. 

Броят и разнообразието на наличните лицензи дават основания да се смята, че 
съществуват достатъчно възможности за развитието и предоставянето на социални услуги в 
общността за възрастни на територията на област Стара Загора.  

5.2. Специализирани институции за социални услуги в област Стара Загора 
Под специализирани институции за предоставяне на социални услуги се разбира домове, 

финансирани от държавата или от физически и юридически лица, които заместват родителската и 
семейната среда на различни целеви групи за по-кратък или по-дълъг период от време. Като 
такива в разпоредбата на чл.36 от ППЗСП се разпознават: 

• домове за деца;  

• домове за възрастни хора с увреждания;  

•  домове за стари хора;  

Настаняването в специализирани институции, които са делегирани от държавата дейности, 
се извършва със заповед на директора на Д”СП”, издадена въз основа на доклада от извършената 
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социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги. Когато тези услуги са 
общинска дейност, заповедта се издава от кмета на съответната община или от упълномощено от 
него длъжностно лице. Настаняването в специализирани институции на деца до 18-годишна 
възраст се извършва по реда на Закона за закрила на детето и се извършва от съда, след оценка от 
Дирекция «Социално подпомагане». 

Реализацията на политиката на децентрализацията доведе до управление на институциите 
от кметовете на общините – през 2003 г. за институциите за деца и лица с увреждания и за стари 
хора и през 2007 г. за домовете за деца, лишени от родителска грижа. Методическото 
ръководство на домовете се осъществява от МТСП. Характерно за този процес в национален 
план е сравнително слабият интерес, както на общините за отдаването на институциите за 
управление, така и на външните доставчици към работа в тях. В област Стара Загора 
институционализираните услуги за възрастни и деца се управляват от кметовете на общините.  

Според проучване на социалните услуги в България (фондация „Социални реформи за 
развитие и интеграция” и УНИЦЕФ, 2008 г.), ползвателите на услугите в специализираните 
институции за деца се определят в голяма степен “чрез типизирания проблем на целевата група 
или възрастта на нуждаещите се” и дори според вида образователни услуги при децата. По този 
начин се предполага, че клиентите трябва да „отговарят” на профила на институцията, а не тя на 
техните нужди, което затруднява индивидуализирането на грижата”.  

Към момента общият брой на специализираните институции, държавна отговорност на 
територията на област Стара Загора е 17, от които 8 са за деца и 3 са за възрастни лица с 
увреждания и 6 са за стари хора. 

В сравнение с други области в област Стара Загора има голям брой специализирани 
институции, което е предпоставка процесът на деинституционализация да бъде  затруднен  и по-
продължителен.. 
 

5.2.1.Специализирани институции за деца в област Стара Загора 

 Община Стара Загора 

 Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) -  гр. Стара Загора 

ДМСГД по статут е лечебно заведение на подчинение на Министерството на 
здравеопазването и функционира съгласно разпоредбите на Правилника за устройството и 
дейността на домовете за медико-социални грижи за деца. Институцията в Стара Загора е с 
капацитет 230 места за деца от 0-7 години с медико-социален риск и деца настанени по 
медицински показания.  Заетост към април 2010 г.- 171 деца. От тях 114 са с ромски произход, 46 
българи, турци -7 и с друг произход - 4. От всички настанени, 75 деца са от общината, 68 са от 
областта и 28 са от други области в страната. Настаняването на децата е мярка за закрила по 
смисъла на Закона за закрила на детето, което става чрез отделите „Закрила на детето” към ДСП. 

Предоставяните услуги са предимно медицински. В дома има и Дневен център, който 
предлага грижа и на деца с увреждания и Център за ранна медико-социална интервенция. Един 
от проблемите в институцията е продължителният престой на децата, който е разрешен 
нормативно и допринася в значителна степен за институционализацията на настанените деца. 
Високият брой деца, настанени от други общини в областта и други области в страната 
затруднява работата по реинтеграция. По-голямата част от децата са настанени в дома поради 
изоставяне от родителите непосредствено след раждането, без да има съгласие за осиновяване. 
Това затруднява и забавя процедурата за осиновяване и задържа децата в дома за дълъг период. 

ДМСГД – Стара Загора се намира в северозападната част на града – в две сгради, едната 
от които се състои от три етажа с приземен такъв. Теренът и сградата са общинска собственост 
със застроена площ 4 258 кв. м. и двор 21 140 кв. м. Персоналът на институцията е 195 щ. дл., 
предимно медицински, от който 8 лекари. Заведението разполага с 2-ма психолози, 2-ма 
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социални работници (единият по ПМС № 66), 4-ма възпитатели, помощен и обслужващ персонал 
и 5 консултанта на непълно работно време.  

Две от настанените деца посещават ЦДГ, 4 са във ІІ-ри клас на масово училище и 8 се 
обучават в по индивидуална програма в Помощно училище ( 5 в І-ви клас и 3 във ІІ-ри клас) 
 

 Дом за деца лишени от родителски грижи  „Мария Терезия” – гр. Стара Загора 

 Специализираната институция е държавна дейност и се управлява от кмета на община 
Стара Загора след децентрализацията от 01.01.2007 година. ДДЛРГ „Мария Терезия” осигурява 
социални услуги приоритетно на деца от 7 до 18 години включително. Капацитетът на дома е 87 
места. Към април 2010г. са настанени 72 деца. Две от децата са във възрастовата група 3-7 
години, 37 са от 7 до 18 годишна възраст и 1 лице навършило пълнолетие.  От всички настанени 
– 34 са от община Стара Загора, а останалите – 38 са от други общини. Преобладаващата част от 
настанените деца – 51 са от ромски произход. Социалните услуги в институцията са насочени 
основно към образователните нужди на децата, опазване на здравето им и изграждане на 
житейски умения. 
 Основният персонал се състои от възпитатели (с педагогическо образование) и помощен 
персонал, работещи пряко с децата. От 2008-2009г. в дома работят 3-ма социални работници и 1 
психолог, което  дава възможност да се работи по-усилено по реинтеграция и подобряване на 
плана за грижа. 
 ДДЛРГ „Мария Терезия” има изготвен Институционален проект за преструктуриране и 
бъдещо развитие на услугата за периода 2008-2011г. 
 Специализираната институция е разположена в квартал, близо до центъра на гр. Стара 
Загора. Домът разполага със сграда на 4 етажа, от които един подземен с РЗП 1 600 кв.м. и голям, 
добре поддържан двор с обособена детска и спортни площадки. В близост до дома се намират 
училища и детски градини, детски площадки, парк, търговски обекти. Съществуват удобни и 
постоянни транспортни връзки с останалите квартали на града и центъра. Домът разполага и със 
собствен транспорт. 
 В сградата на Дома са обособени 5 малки групови и 2 защитени пространства, едното от 
които е адаптирано за ползване от деца с ограничена самостоятелност. Всички групови 
пространства разполагат със спални помещения, в които са настанени от 3 до 7 деца, дневна с 
бокс и санитарни възли към всяка спалня. Домът има обособена и оборудвана фитнес зала. 
 От настанените деца 5 посещават детска градина и подготвителна група, 53 са от І-ви до 
VІІІ-ми клас в 6 масови училища и гимназии в града, 1 дете е в VІІІ-ми клас на Помощно 
училище, 4 деца са в Оздравително училище извън гр. Стара Загора и 5 деца се обучават в СУПЦ 
извън общината. Осигурени са 3-ма ресурсни учители. 

 

 Дом за деца, лишени от родителски грижи „Българка” – гр. Стара Загора 

ДДЛРГ „Българка” е специализирана институция за деца в риск от 7 до 18 години, 
делегирана от държавата дейност с доставчик на услугата Община Стара Загора. Капацитетът на 
Дома е 72 места. Към април 2010 са настанени  67 деца. От ползвателите на услугата за 2009г. – 9 
са от 4 до 7 годишна възраст, а останалите 62  са между 8 и 18 години. Към април 2010г. от 
всички настанени деца 40 са от община Стара Загора, 14 са от областта, а останалите 13 са от 
други области в страната. По-голямата част от ползвателите на услугата са от ромски произход - 
37, 4 са от турски произход, а останалите 30 са българи.  

Социалната услуга е насочена към задоволяване на базисните, здравни и образователни 
потребности на децата и младежите – постоянна грижа, образование и обучение, консултиране, 
информиране и обучение, групова работа и др. Персоналът на дома е 34,5 щ. дл., от които 
основната част са възпитатели. Специализирания персонал включва 2-ма психолози, 2-ма 
социални работници, 1 мед. фелдшер, арттерапевт и логопед на непълно работно време. 
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ДДЛРГ „Българка” има разработен Проект за преструктуриране и бъдещо развитие на 
институцията – създаване и предоставяне на алтернативни услуги – по превенция, реинтеграция, 
услуги за създаване на умения за самостоятелен живот, защитено пространство 
        Домът  е разположен в западната част на града, на 1,5 км от центъра в близост до учебни и 
болнични заведения в сграда, собсвеност на ТУ Стара Загора с РЗП 3 500 кв.м.  Дворът на дома е 
3 дка. със спортна площадка. До сградата на Дома има удобен обществен транспорт. Домът е в 
близост до най-големия ромски квартал в града – кв. „Лозенец”. 

От настанените деца 55 са от І-ви до ХІІ-ти клас в 9 масови училища и гимназии в града, 1 
дете посещава Помощно училище, 2 деца са в Оздравително училище извън гр. Стара Загора, 1 
дете е в Училище за глухи деца и 6 деца се обучават в СУПЦ извън общината. Не се обучават 3 
деца. За 21 деца са осигурени 6 ресурсни учители. 
 

 Дом за деца лишени от родителски грижи „Теофано Попова” – гр. Стара Загора 

Специализирана институция за деца от І до ХІІ клас, делегирана от държавата дейност. 
Доставчик на услугата е Община Стара Загора. Капацитетът на Дома е 41 места. Към месец 
април 2010г. са настанени 32 деца. От настанените през 2009г. 32 са на възраст от 8 до 18г. и 1 
лице е над 18г. От всички настанени  - 24 деца са от община Стара Загора,  5 са от областта и 3 са 
от други области в страната. Преобладаваща част от потребителите са от ромски произход – 27 
(82%)  и 6 българи (18 %). Целта на социалната услуга е подобряване качеството на живот, 
осигуряване на грижи в среда близка до семейната и интеграция на децата в обществото. Към м. 
април 2010г. персоналът на дома е 21 щатни длъжности – възпитатели, 2-ма социални работници, 
1 психолог, 1 арттерапевт на непълно работно време, логопед – /вакантна длъжност/ на непълно 
работно време. 

ДДЛРГ „Т. Попова” се намира в северната част на града, на около 5 км от центъра, 
източно от парк Аязмото. До сградата на Дома има удобен обществен транспорт. Сградата и 
принадлежащия терен е завещание от патрона на заведението Теофано Попова. Дарението е 
предназначено за „отглеждане на кръгли и бедни сираци”. Теренът и сградата са публична 
общинска собственост. С помощта на холандски дарители е направена реконструкция на втория 
етаж на сградата, в резултат на което са обособени две пространства. Източната част на двора е 
паркова част, а западната – спортна площадка. 
 От настанените деца 1 посещава детска градина, 22 са от І-ви до ІХ-ти клас в 1 масово 
училище и една гимназия в града, 3 деца са в Помощно училище (1-ви, 5-ти и 8-ми клас), 2 деца 
са в Помощно училище за глухи деца гр. Мъглиж и 1 дете се обучава в ПГСС гр. Мъглиж. 
Осигурени са 5-ма ресурсни учители. Няма деца, които не се обучават. 

 
 Дом за деца лишени от родителски грижи „ Незабравка” – гр. Стара Загора 

            Специализирана институция за деца от 3 до 7 години, делегирана от държавата дейност. 
Доставчик на услугата е Община Стара Загора. Капацитетът на Дома е 70 места. Към м. април 
2010г. са настанени 50 деца. От тях 42 са с ромски произход, а 8 са българи. Преобладаваща част 
от настанените са от община Стара Загора – 38, от областта – 8 деца , от други области в страната 
– 4 деца. Специализираната институция предоставя следните услуги: постоянна грижа, 
консултиране, терапия, групова работа, образование и обучение. Персоналът на дома е 42,5 щ. 
дл. и 4 щ. дл. по ПМС – 66. Преобладават възпитатели, 1 психолог, 1 социален работник, 1 
логопед, 1 арттерапевт, 1 музикален ръководител на граждански договор. Към м. април 2010г. 
вакантни длъжности са  - 1 възпитател и 2,5 щ. дл. обслужващ персонал. Пет човека от персонала 
живеят извън населеното място, 3-ма пътуват на 16 км и двама на 5 км от града. 
         ДДЛРГ  „Незабравка” е разположен в североизточния край на града на разстояние около 2 
км от центъра в подножието на паметник „Самарско знаме”. Мястото е достъпно и 
комуникативно, на 1,5 км от центъра на града. До сградата на Дома има удобен обществен 
транспорт, осъществяващ директна връзка с МБАЛ, Тракийски университет, центъра на града, 
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куклен театър и др. институции. Наред с това има възможност за достъп на различни  
специалисти до специализираната  институция. Сградата на Дома е двуетажна масивна 
постройка, в 2 крила на по 2 етажа са разположени пространства за 5 групи деца. Теренът и 
сградата са публична общинска собственост. Има изготвен идеен проект за реконструкция чрез 
обособяване на Защитени жилищни пространства. 

Децата от дома на възраст 6 години посещават подготвителна група в ОУ „Самара”, 
разположено в близост до заведението. 

 

 Дом за деца с умствена  изостаналост – с. Сладък кладенец, община Стара 
Загора 

Специализирана институция за деца с умствени увреждания от 3 до 18 год., финансира се 
като делегирана от държавата дейност. Управлението на специализираната институция е от 
Община Стара Загора. Капацитетът на Дома е 82 места. Към м. април са настанени 77 деца, 1 от 
ползвателите е навършил пълнолетие. Преобладаваща част от настанените са роми – 60, турци – 
11 и българи - 6. От всички ползватели на услугата 17 са от общината, 18 от областта и 
преобладават от други области в страната – 42. ДДУИ – с. Сладък кладенец предоставя следните 
услуги – постоянна грижа, терапия, рехабилитация, образование, групова работа, информиране и 
обучение. Към м. април 2010г. персоналът на дома е 50 щ. дл. – медицински персонал и 
възпитатели, 1 лекар, 1 рехабилитатор, 1 социален работник, помощен  и обслужващ персонал. 
Незаети са длъжностите на лекар и мед. сестра. По ПМС №66 има 2 щ. дл. на охранители на 
пълно работно време. Всички от персонала пътуват от гр. Стара Загора, на 30 км от с. Сладък 
кладенец. 

ДДУИ – с. Сладък кладенец  се намира на 30 км от гр. Стара Загора, в подножието на 
Средна гора. Институцията е разположена в центъра на селото, до Кметството, в близост до 
автобусна спирка и търговски обекти. Домът разполага със собствен транспорт за превоз на 
децата и персонала до общинския център. Сградата на Дома се състои от 2 етажа, кухненски 
блок, физкултурен салон, перален блок с РЗП 1 486 кв.м. На всеки от етажите са разположени по 
5 спални, 2 занимални, санитарни възли и кабинети. Домът разполага и със складови помещения, 
гаражи, детски площадки. Дворът е с площ 13 860 кв.м. Теренът и сградата са собственост на 
община Стара Загора. 
 От настанените деца 32 деца са в Помощно училище в гр. Стара Загора, 2 деца са в 
Помощно училище за глухи деца гр. Мъглиж. Осигурени са 4-ма ресурсни учители. 31 деца към 
момента не се обучават. 

 

 Дом за деца с умствена изостаналост – с. Петрово, община Стара Загора 

ДДУИ с. Петрово е специализирана институция, предоставяща социални услуги за деца с 
умствена изостаналост от 3 до 18 год. Дейността е делегирана от държавата, управлявана от 
Община Стара Загора. Капацитетът на дома е 82 места. Към м. април са заети – 70, от тях 36 
потребители са над 18 годишна възраст. От всички настанени 38 са от ромски произход, 29 са 
българи, 8 турци и 2-ма с друг произход. Преобладаваща част от настанените са от други области 
в страната – 45, от общината – 17 и от областта – 8. Целта на предоставените услуги в Дома са 
към индивидуализиране на грижата  и повишаване качеството на живот на децата. Социалните 
услуги, които ползват децата от институцията са постоянна грижа, терапия, рехабилитация, 
образование и обучение, информиране и обучение, групова работа.  

От 2008г. ДДУИ – с. Петрово предлага и услугата седмична грижа. Към м. април 2010 г. 
персоналът на Дома е 52 щ. дл. – медицински персонал и възпитатели, 1 лекар, 1 рехабилитатор, 
1 психолог, 1 соц. работник, помощен и обслужващ персонал. Незаета е длъжността на старша 
мед. сестра. По проект „Внучето на баба” – заети 4 щ. дл. на непълно работно време., по ПМС № 
66 – 1 щ. дл. на работник кухня. В с. Петрово живеят 15 служители, в с. Бъдеще на 3 км от с. 
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Петрово – 2 служители, а останалия  персонал пътува от гр. Стара Загора на 18 км със служебен 
транспорт. 

ДДУИ – с. Петрово е открит през 1979г. Намира се на 18 км от гр. Стара Загора. 
Институцията е разположена в центъра на селото, в близост до кметството, автобусната спирка, 
търговски обекти. Има удобен междуградски транспорт. Домът разполага със собствен автопарк, 
което го прави независим от обществения транспорт. Сградата се състои от 3 етажа и мазе, 
където е разположено пералното помещение. През 1979г. към първия етаж е пристроена 
столовата, кухненския блок и физкултурен салон. Дворът е с обща площ 16 200 дка. Теренът и 
сградата са собственост на Община Стара Загора.    
 От настанените деца 45 деца са в Помощно училище в гр. Стара Загора, 2 деца са в СОУ за 
ДНЗ, гр. София. Няма деца, които не се обучават. 
 
 
 Община Казанлък 
 

 Дом за медико-социални грижи за деца “Мария Луиза”, с. Бузовград  

ДМСГД „Мария Луиза” е специализирано лечебно заведение по смисъла на чл. 5 от 
Закона за лечебните заведения за деца с повишен медико-социален риск, в което се настаняват 
деца от 0 до 3 год. възраст, без здравословни проблеми – по социални индикации и деца от 0 до 7 
г. възраст с диагностицирани физически увреждания и генетични заболявания. 

В ДМСГД се предоставя постоянно медицинско наблюдение и диагностициране, 
осъществява се активна педагогическа и психологическа работа с децата, на базата на изготвен 
индивидуален план за всяко едно от тях. Персоналът на институцията оказва съдействие в 
процеса на поддържане на контактите между родителите и децата, както и подготовка при 
реинтегрирането им в семейна среда. Оказват се медицински и  здравни  грижи,  образователни и 
обучителни потребности, индивидуализиране на грижите, социална интеграция и адаптация на 
децата, работа за възстановяване и поддържане на връзки с родителите. 

Капацитетът на заведението е 105 места за деца до 3-годишна възраст, с възможност за 
отглеждане на деца с увреждания до 7 годишна възраст. Като към момента реално заетите места 
са 89. Настаняват се деца от цялата страна.  

Собствеността на лечебното заведение е публично-държавна и финансирането му е от 
държавния бюджет, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на 
здравеопазването. 
       При получена информация от Дирекциите „Социално подпомагане” в цялата страна се 
установява, че 55 деца от община Казанлък са настанени в специализирани институции в други 
населени места. Това са както здрави деца, така и деца с увреждания. 

 

Изводи: 

• Специализираните институции за деца в община Стара Загора в сравнение с други общини в 
страната са голям брой, което създава предпоставки за затруднен процес на 
деинституционализация. Предизвикателство към него могат да се окажат по-големият брой на 
настанените деца от други области и забавеното стартиране на работата със семействата на 
настанените деца от страна на персонала на институциите.  

• Анализът на настаняванията в специализираните институции за деца показва, че въпреки 
намаляващия брой на настанявания, все още има случаи, при които децата се настаняват 
поради бедност на семейства. Съществуващият проблем би могъл да се реши, чрез развитие 
на услуги в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни 
семейства, млади майки). 
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• Съществува необходимост от подкрепа на работата в специализираните институции за деца 
по посока на подобряване на работата със семействата и реинтеграция. Подкрепата би могла 
да се осъществи както с допълнителен персонал от социални работници, така и с подготовка 
на екипите за работа със семейства на деца в институции. 

 

5.2.2.Специализирани институции за възрастни в област Стара Загора  

Социални услуги в специализирани институции се предоставят след изчерпване на 
възможностите за извършване на услуги в общността. Хората, които искат да ползват услугите, 
предоставяни в социалните институции трябва да отговарят на определени критерии и условия, 
които се различават в зависимост от вида на институцията (доходи, наличие на имущество, има 
ли близки, които да се грижат за него, степента и вида на увреждане и пр).  

На територията на област Стара Загора има 3 специализирани институции, делегирана 
държавна дейност, от които един Дом за възрастни хора с физически увреждания, един Дом за 
възрастни хора с психични разстройства и един Дом за възрастни с деменция.  

 
Община Стара Загора 
 

 Дом за възрастни хора с физически увреждания – гр. Стара Загора 

Специализираната институция  е държавно делегирана дейност, доставчик на услугата е 
Община Стара Загора. Услугата е предназначена за възрастни хора над 18 годишна възраст с 
физически увреждания.  Капацитетът на Дома е 211 места, от които 30 са за краткосрочно 
настаняване до 3 месеца.и е с пълна заетост през последните три години. По-голямата част от 
потребителите - 187 са хора над 61 години. От всички настанени – 196 са българи, 9 роми и 1 с 
турски произход. Към м. април 2010г. чакащите ползватели за услугата са 56, от които 38 мъже и 
18 жени. Дългосрочно настанените са от цялата страна, но всички са със сменен постоянен адрес 
в гр. Стара Загора. Ето защо бройката от други области е по-малка, тъй като включва само 
краткосрочно настанените. Целта на услугата е осигуряване на добро качество на живот 
включващо постоянна грижа, терапия, рехабилитация и др. Към месец  април 2010г. персоналът 
на ДВФУ е 109, 5 щ. дл., преобладаващо медицински, 3-ма лекари, 1 стоматолог, 1 специалист 
здравни грижи, 6-ма рехабилитатора, 2-ма психолози, 3-ма социални работници, помощен и 
обслужващ персонал. Вакантните длъжности са 3 – санитар, огняр и работник кухня. В 
населеното място живеят 91 служители, от с. Змеево, на 12 км пътуват 12 служители, от с. 
Еленино, на 15 км – 2 служители, от с. Калояновец, на 15 км – 1 служител, от с. Дълбоки, на 16 
км, – 3-ма служители и от с. Богомилово, на 10 км – 1 служител. Общият брой на пътуващите от 
съседни села служители е 19. 
          ДВФУ  се намира в северната част на града, на 5 км от центъра. Има удобни транспортни 
връзки  -  градски транспорт  лесно достъпен и бърз за комуникации, 2 специализирани 
микробуса за хора с увреждания, 1 служебен автобус за служителите. Сградата е пететажна 
монолитна, едно корпусна с две крила към основния корпус и двор 13 088 кв.м. с парк и алеи. 
Разполага със 108 бр. стаи за потребителите, 4 дневни, кухненски блок, складови помещения, 
добре оборудван рехабилитационен център. Теренът и сградата са публична общинска 
собственост. Сградата се нуждае от основен ремонт. 
 

 Дом за възрастни хора с психични разстройства – с. Лясково 

      Специализирана институция, предоставяща социални услуги на лица с психични 
разстройства над 18 годишна възраст. Дейността е делегирана от държавата, управлението е от 
Община Стара Загора. Капацитетът на Дома е 60 места и е с пълна заетост през последните три 
години. От всички настанени 56 са българи, 3-ма роми и 1 с турски произход. Към м. април 
2010г. чакащите ползватели са 76, от които 52 мъже и 24 жени. От всички настанени 22 са от 
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област Стара Загора, останалите са от други области в страната. Предоставят се следните 
социални услуги на потребителите – постоянна грижа, терапия, рехабилитация, информиране, 
групова работа. Персоналът на Дома е 32 щ. дл. – медицински,  1 социален работник, 1 
рехабилитатор, 1 трудотерапевт,  помощен и обслужващ персонал. Към м. април 2010г. има 
незаета 1 щатна длъжност на мед. сестра. Четирима души от персонала живеят в населеното 
място, останалите пътуват до гр. Ст. Загора, на 15 км. 
            ДВПР – с. Лясково се намира на 15 км.  от гр. Стара Загора, разположен е в края на селото. 
От гр. Стара Загора до селото има редовен градски транспорт – 4 пъти дневно. Специализираната 
институция разполага и със собствен транспорт – 1 микробус. Домът се състои от две отделни 
една от друга сгради, в добро общо състояние с площ 1 293,90 кв.м. и двор с площ 28 360 кв.м.. 
Теренът и сградите са общинска собственост. 
 

 Медико-социален дом „Света Дева Мария” – с. Пряпорец 

Частен дом, създаден през 2001г. към фондация „Света Дева Мария”, която е 
регистрирана  като доставчик на социални услуги. Домът се помещава в сграда на бивше 
училище. На разположение на потребителите са 7 стаи. Капацитетът на дома е 20 места.  
Предлага се следния пакет услуги: рехабилитация и медицинско обслужване. 

 

 Дом „Богоявление” – гр. Стара Загора 

                        Домът е частен и се управлява от фондация „Свети Мина”. Осигурява квалифицирани 
медицински двадесет и четири часови грижи за възрастни и болни хора. Времето на престоя е по 
желание. 

Община Казанлък 

 Дом за възрастни хора с деменция “Димитър Папазов” № 2, гр. Казанлък  

ДВХД-2 е с капацитет  70 бр. и персонал 44.5 човека /44 на пълно работно време и 1 лице 
на половин щат/ Специализираната институция предоставя комплекс от социални услуги на 
лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент 
намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.  Базата на дома се 
нуждае от сериозни подобрения. В тази връзка през 2009г. стартира втория етап от изграждането 
на сградата, като към настоящия момент са необходими средства за довършване на започнатия 
ремонт. 

 

5.2.3. Специализирани институции за стари хора  в област Стара Загора  

 Община Стара Загора 

 Дом за стари хора – Старозагорски минерални бани 

Специализираната институция е държавно делегирана дейност и се управлява от Община 
Стара Загора. Услугата е предназначена за лица с придобито право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, без психични отклонения и способни да задоволят самостоятелно битовите си 
потребности както и лежащи с необходимост от помощ и обгрижване от персонала на дома.  
Домът е с капацитет 101 места. По-голямата част от настанените са хора над 70 години. Домът 
обслужва лица предимно от общината – 64, от областта - 6 и от други области в страната – 14. От 
всички настанени  80 са с български произход и 3-ма са роми. Към м. април има 4 чакащи за 
настаняване в отделението за лежащи. ДСХ предоставя следните услуги – постоянна грижа, 
рехабилитация, информиране, консултиране, групова работа. Персоналът на Дома е 45 щ. дл. – 
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медицински, 1 социален работник, 1 рехабилитатор, 1 психолог, помощен и обслужващ персонал. 
Към м. април има 6 вакантни длъжности – психолог, мед. сестра, огняр, пом. готвач и 2-ма 
санитари. В населеното място живеят 5 служители, останалите 34 пътуват от гр. Стара Загора, 12 
км, с. Сулица – 3 км, с. Остра могила – 3 км, с. Лозен – 7 км. 
        ДСХ - Старозагорски минерални бани е разположен  в две триетажни  монолитни сгради в 
парк „Дъбова гора” в т. нар. „Вилна зона” на курортното селище на разстояние 12 км. от град 
Стара Загора. Общата площ на сградите е 2 165,30 кв.м. В тях има 57 помещения за живеене. На 
всеки кръгъл час има редовен автобусен транспорт до общинския център. Теренът и сградата са 
общинска собственост. 
 

 Дом за стари хора „Свети Мина” – гр. Стара Загора 

Частен дом, организиран от фондация „Свети Мина”. Капацитетът е 11 места. Домът се 
помещава под наем  в 7 стаи в Общежитието на ДИПКУ. На потребителите се осигуряват 
здравни, социални  и духовни грижи. 

Община Казанлък 

 Дом за стари хора “Маргарита Асебо” № 1, гр. Казанлък 

ДСХ-1 е с капацитет 122 места и персонал 54 човека / 49 заети и 5 вакантни/. Условията в 
дома са изключително добри след извършените през 2005г. ремонт и реконструкция на сградата 
със средства от Социално инвестиционния фонд.   

 Дом  за стари хора  № 3, гр. Казанлък 

ДСХ-3 е с капацитет 62 места и персонал 28 на пълно работно време и 2 души на непълно 
работно време. Сградата се нуждае от ремонт на покрива 

Специализираните институции предоставят комплекс от социални услуги на лица, 
навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно 
Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена 
работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.    

      Потребителите  получават  24 часови грижи в денонощието, като задоволяване на : 
• Ежедневни потребности 
• Здравни потребности 
• Образователни потребности 
• Рехабилитационни потребности 
• Потребности в свободното време 
• Потребности от контакти в семейството, приятели, близки и други лица 

      Финансирането на тези заведения се осъществява от държавния бюджет. 

 Община Раднево 

 Дом за стари хора, гр. Раднево 

ДСХ предоставя социални услуги извън обичайната домашна среда на хора в 
надтрудоспособна възраст. Предназначена е за лица в надтрудоспособна възраст /над 65 г./ 
физически и психически здрави. Капацитетът е за 6 /шест/ човека и винаги е максимално 
запълнен. Потребителите са мъже. Домът е разположен на втория етаж в сградата на Домашен 
социален патронаж. Няма изградена достъпна среда. Има обособени три двойни стаи, които са 
обзаведени с легла, гардероб и шкафчета. В стаите има течаща вода. Санитарен възел - общ за 
стаите. На разположение на домуващите са  столова и  дневна с ТV и мека мебел. Щатните 
длъжности – санитарки 3 бр. на пълно работно време. Извънщатни длъжности: управител, 
социален работник, медицинска сестра, готвачи, помощник готвачи. Домът не е развивал проекти 
за подобряване на средата и грижата на настанените лица. Методическа помощ персоналът 
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получава от Дирекция “Социална политика”, главен експерт “Социална политика”. Предвид 
анализа на настаняването на възрастни хора в домове извън общината и областта поради малкият 
капацитет на дома в гр. Раднево, може да се мисли за увеличаване на капацитета за 15-20 лица. 
Услугата може да се разработи и предложи в друга сграда на общината и във вид на “Домове от 
семеен тип”.  

Община Гълъбово 

 Дома за стари хора, гр. Гълъбово 
Основната цел на услугата е гарантиране на равноправно положение и създаване условия за 

интегриране в обществото, зачитане достойнството и задоволяване потребностите на възрастните 
хора. Предоставянето на качествена услуга изисква достатъчно и добре обучен персонал. 
Годишният стандарт за издръжка не позволява отделянето на средства от бюджета за периодично 
обучение на персонала. В ДСХ е необходимо изграждане на асансьор свързващ първия и втория 
етаж, за който се търсят възможности за осигуряване на средства. Заведението среща трудности 
при потребителите с влошено здравословно състояние, които не отговарят на статута му. Те 
подлежат на настаняване в ДСХ с отделение за лежащо болни. Местата в тези заведения са 
недостатъчни, поради което настаняването отнема продължително време. 

Община Павел баня 

 Дом за стари хора, с. Търничене    

Домът е с капацитет 20 места. Предлаганите социални услуги са съобразени с желанията и 
личния избор на домуващите. Улесняване на живота, създаване на повече уют и спокойствие, 
обгрижване с  много топлина и уважение, приобщаване към бита на Дома. Осигуряване на 
възможност за самостоятелно организиране на свободното време.Поддържане на социални 
контакти с близки и приятели. Насърчаване за участие в културни и други дейности, творчески 
изяви. Организиране на свободното време чрез: трудотерапия, културотерапия и музикотерапия. 
През 2009г., благодарение на средствата осигурени по проект Красива България беше извършен 
цялостен основен ремонт на сградата. Коренно беше променен интериора и екстериора на 
социалното заведение. Персоналът е 10 щатни длъжности – директор, социален работник, ½ бр. 
медицински персонал, 5 ½  бр. помощен персонал.  Към момента са заети 19 места, като 6 от тях 
са лица от община Павел баня и 13 от други общини.                                                                                                                        

Изводи:  

• Броят и капацитетът на специализираните институции за възрастни с увреждания и стари 
хора не е достатъчен за задоволяване на нуждите. Наложително е планиране и разкриване 
на допълнителни услуги, или увеличавани капацитета на вече съществуващи. 

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

5.3. Социални услуги в общността 
В тази група влизат услуги, които се предоставят в семейна среда или в среда близка до 

семейната. По своя смисъл те представляват алтернатива на настаняването на деца и възрастни в 
институция и през последните години дават възможност да се реализира държавната политика за 
деинституционализация. 

Финансирането на тези услуги се извършва като държавно делегирани дейности, 
дейности, финансирани от общинския бюджет и дейности, финансирани от физически или 
юридически лица. Държавно делегираното финансиране на услугите и размерът на финансовия 
стандарт се определят с решение на Министерски съвет за всяка бюджетна година.  
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Услугите в общността, които са държавно делегирана дейност, се развиват динамично 
през последните години. По данни на АСП към края на 2007 г. в страната са функционирали  
общо 448 социални услуги в общността за деца и възрастни с капацитет на обслужване 11 789 
места – държавно делегирана дейност, чиито клиенти са били деца и семейства (на базата на 
определенията за услугите, посочени в ППЗСП). Списъкът от социални услуги в общността е 
включен в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП). В същото 
време, той се допълва непрекъснато, както се допуска и развиването на услуги, които не са 
включени. 

 Решението за разкриване на социални услуги, делегирана държавна дейност или 
финансирани от общинския бюджет се взема от Общинския съвет по предложение на кмета на 
общината или общинските съветници. Инициативата за разкриването на услугата идва както от 
общинските власти, така и от неправителствени организации. 

През последните години се наблюдава засилена активност на общините към развитие на 
услугите, при която са водещи не само мотивите за оползотворяването на налични сгради и 
разкриването на нови работни места, но и покриването на актуални нужди на рискови групи в 
общността. 

Управлението на социалните услуги в общността, когато са делегирана от държавата 
дейност се извършва от общините или други доставчици – неправителствени организации, 
физически и юридически лица след провеждане на конкурс. В случаите на ръководство от страна 
на общината се наблюдава претовареност на общинските служители, които имат възможност да 
поемат най-вече административно-финансовото управление на услугата. Регистрираните 
доставчици на социални услуги в област Стара Загора са достатъчно като брой и работят с 
повечето от рисковите групи. На практика обаче голямата част от услугите продължават да се 
управляват пряко от общините. Възложените за управление услуги след конкурс за външни 
доставчици са твърде малко на брой – 6, от които5 в община Стара Загора и една в община 
Казанлък. 
 
5.3.1. Социални услуги в общността за деца  
 
 Община Стара Загора 
 

 Центрове за настаняване от семеен тип – „Малък групов дом”, Стара Загора 

 Центровете за настаняване от семеен тип „Малък групов дом” са форма на социална 
услуга в общността от резидентен тип за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи на 
възраст от 3 до 18 години. ЦНСТ - „Малък групов дом” се състои от пет малки групови дома за 
по 8 деца всеки. От тях три са апартаменти, а две – къщи. Жилищата се намират в различни 
квартали на гр. Стара Загора. Терените и сградите са собственост на Община Стара Загора, с 
обща разгъната площ 793 кв. м. сгради и 713 кв. м. дворни места. Материалната база е в много 
добро състояние. Има постоянна транспортна връзка с всички райони на града. Услугата 
разполага с административна сграда – „Централно звено за управление”, където се провеждат 
срещи и индивидуална работа с децата и семействата.  
 В ЦНСТ в среда, близка до семейната, децата получават необходимата им индивидуална 
грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим 
живот. Организацията на услугата способства за създаване на условия и нагласи в децата за 
равнопоставено участие в живота на местната общност. 
 Услугата е разкрита през 2007-2008г. по проект на Фондация „АРК” Великобритания в 
партньорство с Община Стара Загора, а от м. Януари 2009г. функционира като държавно 
делегирана дейност. Капацитетът е 40 места. Настаняват се деца, които по различни причини не 
могат да живеят в семейна среда. При възможност се настаняват братя и сестри, имащи 
емоционална връзка.  
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 През 2008г. броят на децата е бил 43 поради 5 осиновявания и 3 нови настанявания. Към 
м. Април 2010г. настанените деца са 37. Броят им варира през различните месеци поради 6 
осиновявания и 1 настаняване в приемно семейство. През м. Януари две деца (братчета) са 
реинтегрирани в биологичното си семейство. Преобладаващият брой деца са на възраст от 8 до 
18 години, като 33 от тях са от ромски произход. От настанените деца в ЦНСТ, 21 са от 
общината, а 15 от други общини в област Стара Загора. Те посещават детска градина – едно дете 
и масови училища – 36 деца. 
 Броят на персонала е 38 щатни длъжности на пълно работно време, от които 14 се 
финансират от Фондация „АРК” до края на 2010г., съгласно сключен договор с Община Стара 
Загора. От работещите в ЦНСТ, 37 човека живеят в населеното място, а един пътува от гр. 
Раднево на разстояние 32 км. 
 Персоналът е специално обучен за работа в „Малък групов дом” и за специфичните 
нужди на децата по програма, предоставена от Фондация „АРК”, като са проведени въвеждащо 
обучение и двугодишни обучителни модули за обгрижващия персонал. Екипът разполага със 
собствен ресурс – обучители, организиращи тренинги и обучения за персонала съобразно 
заявената нужда. 
 На децата е осигурен достъп до специализирани здравни заведения – МБАЛ – гр. Стара 
Загора, Университетска болница – гр. Стара Загора, ВМА, Клиника по съдова хирургия и 
ангиология – гр. София, Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение 
на белодробни болести „Царица Йоанна” – ЕООД – гр. София. 
 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Стара Загора 

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 25 годишна възраст с 
умствени и физически увреждания. Центърът разполага със собствен специализиран транспорт. 
Функционира като държавно делегирана дейност от 11 години и се управлява от Община Стара 
Загора. Капацитетът на центъра е 72 деца при заетост за 2008 г. - 66 деца.  

Мисия: Осигуряване на качествени грижи за деца и млади хора с умствени и физически 
затруднения; Осигуряване на подходящо преподаване на жизнени умения и трудово обучение; 
Осигуряване на възможност за социална интеграция; Изграждане на възможности за социално 
приобщаване; Равен достъп до образование; Равнопоставеност в училищата; Повишаване на 
обществената информираност.   

Центърът предоставя следните услуги: 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. Всичко това осигурява 
включване в трудова дейност на родителите съобразно възможностите.  

Преобладаващият брой деца, които ползват услугите на Центъра са на възраст от 8 до 18 
години и са предимно от общината. Децата получават подкрепа за ежедневни и образователни 
дейности – групови и индивидуални, здравна профилактика, медицинска рехабилитация, 
логопедична и психологична подкрепа, свободни занимания и игри по интереси, имат 
възможност да се обучават чрез индивидуални програми за обучение и развитие спрямо 
възможностите им. 

Броят на персонала е 31 щатни длъжности – социален работник, логопед, психолог, 
специални педагози, рехабилитатори, трудотерапевти. Всички работещи са на пълно работно 
време. Извънщатни длъжности към м. Април 2010г. няма. Квалификацията им цели осигуряване 
на качествени грижи и осигуряването на широк набор от дейности за подкрепа и социално 
приобщаване на децата. Подкрепата за персонала се изразява главно в консултации – веднъж 
месечно и супервизия – веднъж годишно.  



 86

Теренът и сградата са общинска собственост с обща площ – 3 818.35 кв. м. и двор – 7 500 
кв. м. Сградата напълно отговаря на целите на услугата и създава предпоставки за развитието на 
разнообразни дейности в подкрепа на децата.  
 

 Звено „Майка и бебе”, гр. Стара Загора 

Услугата Звено „Майка и бебе” в най-общ план цели превенция на изоставянето на 
новородени деца, чрез предоставяне на подкрепа на техните майки. Резидентният характар се 
определя от мястото, където се предоставя услугата, което е различно от жилището на 
потребителите. ЗМБ е може би единствената услуга, която предоставя подкрепа на детето, чрез 
услуга за родителя, приютявайки го заедно с детето. Услугата е възложена на С-ие „Самаряни”, 
като външен доставчик от община Стара Загора. 

Услугата Звено „Майка и бебе” може да предложи възможност за решаване на проблемите 
от субективен характер при майката и за ограничен период от време, чрез методите на 
социалната работа да подпомогне изграждането на родителски капацитет, разбирано като 
придобиване на знания и умения за полагане на грижи за детето, разпознаване и удовлетворяване 
на неговите нужди. Настаняването на двойката „майка и бебе” в услугата може временно да реши 
някои обективни трудности – осигуряване на възможности за физическото оцеляване на майката 
и детето при липса на доходи – храна, медикаменти, осигуряване на подслон.  В резултат на 
социалната работа може да бъдат възстановени отношенията на майката с нейните близки, които 
могат да и осигурят необходимата подкрепяща среда след настаняването в ЗМБ. 

Услугата е разположена в разширения център на гр. Стара Загора, в близост до автобусна 
и тролейбусна спирка. Функционира като услуга в общността от м. Октомври 2005г. по проект, 
финансиран от Световната банка чрез Министерството на труда и социалната политика, а от м. 
Септември 2006г. – като държавно делегирана дейност.  

Ползватели са: двойката майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в 
специализирана институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално 
положение, двойка майка-дете, подложена на насилие); бременни в последните месеци на 
бременността в риск да изоставят детето си след раждането; двойка майка-дете в процес на 
възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е 
било настанено в специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна 
помощ и подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в семейството; 
Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана 
институция.  

Дейности: консултиране /семейно, психологическо, юридическо, социално/; настаняване 
за период от 6 месеца, а при необходимост и за по-дълъг период; ориентиране; информиране и 
обучение в родителски умения и за задоволяване на основните жизнени потребности на детето, 
бюджетиране и др.; групова работа; помощ в домакинството; образование/обучение; 
посредничество и придружаване до институции, лекари и други. 

Капацитетът на услугата е 8 майки с техните деца. Към април 2010г. услугата са ползвали 
19 потребители – 9 майки с 10 деца, като 14 ( 6 майки с 8 деца) са от община Стара Загора, а 5 (3 
майки с 2 деца) са от други области в страната. Услугите, които предлага ЗМБ са настаняване за 
период от 6 месеца, консултиране, групова работа, посредничество и придружаване до 
институции и др.   

Персоналът е от 6 щатни длъжности – ръководител направление и социален работник. От 
тях 4 са заети и са на пълно работно време. Извънщатни длъжности са 3 социални сътрудници, 
които са на хонорар. Работещите получават ежемесечна супервизия от външен супервизор. 
Услугата ЗМБ си взаимодейства с Дирекция „Социално подпомагане”, Областна дирекция 
„Полиция”, лични лекари и други структури. Теренът и сградата са собственост на Община Стара 
Загора, с обща разгъната застроена площ на терена и сградите 1013,70 кв.м. Сградата е 
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монолитна, двуетажна. Обзаведена е с необходимото оборудване и техника за осъществяване на 
заложените дейности. 
 

 Център за обществена подкрепа, гр. Стара Загора 

 Услугата функционира от м. Октомври 2005г. по проект, финансиран от Световна банка 
чрез Министерството на труда и социалната политика, а от м. Септември 2006г. – като държавно 
делегирана дейност. Услугата е възложена на С-ие „Самаряни”, като външен доставчик от 
община Стара Загора. Сградата се намира в югоизточната част на града в близост до автобусна и 
тролейбусна спирка.  

Фокусът на работата е осигуряването на подкрепа на семействата за преодоляване на 
житейски кризи и осигуряване на сигурна семейна среда за децата. Основните сфери на работа са 
свързани с подкрепа за семейства или родители, изпаднали в затруднение, което може да доведе 
до извеждане на детето от семейната среда и настаняване в специализирана институция. 
 Издирването на рискови групи и семейства се осъществява чрез мобилна социална работа 
и предлагане на социални услуги на терен – информиране относно репродуктивното здраве, 
контрацептивни методи, полово-предавани болести и семейно планиране, нужди на детето да се 
отглежда в семейна среда; развиване на умения за общуване, бюджетиране, търсене на работа и 
родителстване; улесняване достъпа до различни услуги и институции; стимулиране на местната 
инициативност за общностно развитие; идентифициране на деца и семейства в риск, чрез 
осъществяване на работа в общността. Осигурява се подкрепа на семейства, които са решили да 
вземат обратно децата си, които се отглеждат в специализирани институции. 

Ползватели на услугата са: Деца с отклоняващо се поведение; Деца, живеещи в семейства, 
застрашени от разпадане; Семейства, чиито деца са изоставени, настанени в специализирана 
институция или настанени в семейство; Семейства, при които има риск от изоставяне или 
настаняване на детето в специализирана институция за деца; Семейства на деца с отклоняващо се 
поведение; Семейства, при които има риск от влошаване/разкъсване на семейните връзки; 
Семейства с един родител; Семейства, които търсят съвети за отглеждане и възпитание на детето. 
 Капацитетът е 60 места за деца с отклоняващо се поведение, семейства, при които има 
риск от изоставяне на детето, чиито деца са изоставени или настанени в специализирана 
институция. Целта на работата е осигуряване на подкрепа на семействата за преодоляване на 
житейски кризи и осигуряване на сигурна семейна среда за децата.  
 Към м. Април 2010г. е оказана подкрепа на 251 потребители, от които 84 мъже и 167 жени 
/включени са и децата/. Преобладаващият брой са на възраст от 8 до 18 години, като 59 % са от 
ромски произход. От община Стара Загора ползвателите са 247, а от областта 4. Предоставяните 
услуги се изразяват в консултиране, терапия, информиране и обучение, групова работа и работа 
на терен. Те са основани на реални потребности и осигуряват помощ за предотвратяване на 
последствията.  
 Персоналът е от 22 щатни длъжности. Заетите длъжности са 19, като от тях 15 са на пълно 
работно време, а 4 – на непълно работно време. Извънщатните длъжности към м. Април 2010г. са 
4. От персонала 22 души живеят в населеното място, 1 пътува на разстояние 10 км., 1 – на 
разстояние 33 км., 1 – на разстояние 61 км. и 1 – на разстояние 28 км. Ежемесечно се провежда 
супервизия от външни супервизори. Центърът за обществена подкрепа си взаимодейства с 
Дирекция „Социално подпомагане”, Областна дирекция „Полиция” и други структури. 
  Теренът и сградата са общинска собственост, с разгъната застроена площ 1013,70 кв.м. 
Материалната база е в много добро състояние, сградата е двуетажна със сутерен. 
 

 Областен център по приемна грижа, гр. Стара Загора 

 Услугата „Приемна грижа” е разкрита в през 2008г. по проект финансиран от Фондация 
„АРК”, Великобритания. Екипът по приемна грижа е създаден към СНЦ „Самаряни”, което е 
една от органицазиите, които предоставят социални услуги за деца и семейства в община Стара 
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Загора. При стартирането на Програмата на Фондация „АРК” през м. Март 2006г., в гр. Стара 
Загора имаше само един приемен родител. Не съществуваше и отделна услуга по приемна грижа, 
в рамките на която да се повишава информираността на обществеността  и да се набират приемни 
родители. В резултат от общите усилия на партньорите Фондация „АРК” – България, УНИЦЕФ – 
България и Община Стара Загора, той прерастна в Областен център по приемна грижа, който се 
управлява от Сдружение „Самаряни”. Помещенията на ОЦПГ са разположени в сградата на 
КСУДС гр. Стара Загора. 
 Областния център по приемна грижа има за цел популяризиране и развиване на приемната 
грижа с оглед намаляване на децата, постъпващи и отглеждани в специализирани институции 
чрез осигуряване на приемна грижа за тях. Основната дейност е фокусирана върху качествената 
подкрепа на приемните родители, провеждането на информационна кампания сред 
обществеността, включваща инициативи, свързани с популяризирането и информирането на 
гражданите за приемната грижа и как може да се стане приемен родител. Моделът на приемната 
грижа изцяло е съобразен и следва интереса и нуждите на децата, настанени  в приемни 
семейства. Услугата се изразява в предоставяне на консултиране, постоянна грижа, терапия, 
ориентиране, информиране и обучение, групова работа и работа на терен.  
 Ползватели са кандидати за приемни семейства на възраст от 18 до 65 години, утвърдени 
приемни семейства и деца, настанени в приемни семейства.  
 Капацитетът е 24 домакинства. През 2008г. общият брой на ползвателите е 44 човека, от 
които 19 мъже и 21 жени. През 2009 има 6 нови домакинства, кандиати за приемни семейства и 
отпаднали поради различни причини 7 приемни семейства. Към м. Април 2010г. броят им е 44, от 
които 20 мъже и 24 жени.  

Преобладават хората на възраст от 31 до 60 години с общ брой 34 /16 мъже и 18 жени/, и 4 
(2 мъже и 2 жени) са на възраст от 19 до 30 години. По-голям е броят на българите – 24, а от 
ромски произход са 14 човека. От община Стара Загора са 16, а от областта - 8 ползватели на 
услугата.   
 Числеността на персонала е 10 щатни длъжности – 1 ръководител, 3 психолози, 5 
социални работника и 1 технически сътрудник. Всички са от града, където е позиционирана 
услугата и са на пълно работно време. Веднъж месечно се провежда супервизия от външен 
супервизор. Екипът е преминал през базово и специализирани обучения за работа с кандидати за 
приемни родители, водени от международни експерти към Фондация „АРК” – Кристиан Келберг 
и Ива Уорд. Осигурява се възможност за провеждане на обмяна на опит със специалисти от 
други региони на страната.  
 Областния център по приемна грижа си взаимодейства с РДСП, с Фондация „Сийдър”, с 
Ресурсен център - Стара Загора, с детски градини и училища, където има приемни деца, има 
Споразумения за сътрудничество с всички 11 общини и 7 Дирекции ”Социално подпомагане”. 
 Теренът и сградата са собственост на Община Стара Загора. Има 3 офис помещения и 2 
стаи за работа с клиенти. Състоянието на материалната база е в много добро състояние и напълно 
отговаря на целите и потребностите. Услугата разчита изцяло на финансиране от проектни 
дейности. 
 

 Кризисен център за деца и лица, преживели насилие „Самарянска къща”  

Кризисният център е разположен в близост до града, на разстояни 10 км. от общинския 
център, в тихо населено място с добри транспортни връзки. Разкрит е през януари 2004г., а от м. 
май 2010г. услугата е делегирана държавна дейност.  

Ползватели са деца и жени, станали жертва на домашно насилие; деца и жени, станали 
жертва на вътрешен и/или външен трафик, с цел проституция; бременни девойки – 
непълнолетни, с ниско образование, без доходи и/или без жилище, с повишен акушерски риск, в 
напреднала бременност, които са били обект на насилие; роднини и близки на пострадали от 
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насилие като придружители; деца и жени от рискови групи, с висок риск от насилие или 
въвличане в трафик. 

Капацитетът е 18 човека. През 2008г. са били настанени 62 човека, а към м. Април 2010г. 
броят им е 33, от които 21 майки с техните 12 деца от мъжки пол. Преобладаващата възраст е от 
8 до 18 години. По-голям брой от ползвателите са от български произход – 109, от ромски  
произход – 91, турци – 12, от друг произход – 2. 

Дейностите, предлагани в Кризисния център са: консултиране, терапия, постоянна грижа 
за периода на настаняване, групова работа, информиране и обучение, социално посредничество и 
придружаване. 

Персоналът е ограничен, но квалифициран - 2 щатни длъжности – 1 ръководител и 1 
социален работник на пълно работно време. На хонорар работят 7 човека. Всички от екипа 
пътуват от гр.Стара Загора до Кризисния център. Всички получават периодично супервизия от от 
външен супервизор, консултант от Асоциация „Анимус”. Срещите се провеждат в индивидуален 
и групов формат. Осигурява се допълнителен професионален курс на обучение за специалистите, 
предоставящи кризисна интервенция. Ясни са механизмите на взаимодействие с Дирекция 
”Социално подпомагане”, Областна дирекция „Полиция” и други структури.  

Центърът се помещава в специално закупена за целта сграда и прилежаща площ.  
Материалната база и цялото оборудване е собственост на Сдружение „Самаряни”. От 
разриването до м. май 2010г. услугата е разчитала изцяло на проектно финансиране и дарения. В 
момента е възложена от община Стара Загора на външен доставчик. 
 

 Наблюдавано  жилище, гр.Стара Загора 

 Социалната услуга „Наблюдавано жилищие” е създадена през 2007 година по Проект 
CLIP 2 „Проект за социална интеграция и професионална реализация на младежите, напускащи 
Домовете за деца лишени от родителски грижи” изпълняван от МСС – България и финансиран от 
МСС – Швейцария.  
 Основната цел на услугата е да предостави условия за самостоятелен и независим живот 
на младите хора под наблюдение на екип от професионалисти, с оглед постигане на ускорена и 
ефективна социална интеграция чрез развиване на личностните ресурси, придобиване на нови 
умения за самостоятелен живот, развиване на сътрудничество между младежите в нужда и 
местните институции и общността. 
 Услугите, които се предлагат имат за цел да оказват подкрепа и консултиране на лица, 
навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или 
защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот. 

Услугата е държавно делегирана дейност от 2009г. и след провеждане на конкурс е 
предоставена за управление от Община Стара Загора на Сдружение „Самаряни” от м. Април 
2010г. Наблюдаваните жилища са 2 апартамента в жилищни блокове в кварталите „Железник” и 
„Зора”. Намират се в различни квартали на града, където живущи са семейства от общността. 
Двата квартала са осигурени с добра инфраструктура и с много удобни транспортни връзки. 
Всеки от апартаментите разполага с необходимото оборудване и удобства за осигуряване на 
достоен живот в общността.  

Капацитетът е 8 човека (по 4 в апартамент). Към м. април 2010г. няма настанени 
ползватели, тъй като услугата е нова и предстои работа по нейното утвърждаване. 

Персоналът е от 3 щатни длъжности на непълно работно време. Всички са от града. 
Екипът получава периодично супервизия от външен супервизор в групов и индивидуалун 
формат, съобразно необходимостта. Осигурява се възможност за повишаване на знанията чруз 
специализирани обучения. Апартаментите са общинска собственост. 
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 Център за социална интеграция на деца с увреждания    

 Центърът е разкрит през 2006г. от Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – Стара 
Загора и се финансира по проекти. Разположен е в централната градска част и има удобни 
транспортни връзки.  

Ползватели: Деца и учащи се със специални образователни потребности, отглеждани в 
семейна среда или институции; Деца и младежи с генерализирано разстройство в развитието 
/проблеми от аутистичния спектър; хиперактивност с дефицит на вниманието/; Семействата на 
децата от посочените групи; Специалисти: учители, психолози, представители на НПО, имащи 
пряко отношение към социалната адаптация и интеграция на деца с увреждания.  
 Работата е насочена към социализация и интеграция на децата със СОП чрез провеждане 
на индивидуална и групова корекционна работа от специализиран мултидисциплинарен екип. 
Провежда се консултиране и обучение на техните родители. Всички предоставяни услуги са 
почасови.  
 Капацитетът е 15 деца и към м. Април 2010г. техният брой е 16 (12 момчета и 4 
момичета). От тях 13 са от община Стара Загора. С цел по-добрата им интеграция, Центърът 
предлага следните услуги – консултиране, индивидуална корекционна работа, социална 
рехабилитация, ориентиране и обучение, групова работа.  
 Персоналът е от 6 щатни длъжности и включва клиничен, ресурсен психолог, специален 
педагог, арттерапевт. Финансирането на Центъра е изцяло по проекти и поради тази причина 
екипът работи на граждански договори за определен период от време. Повишаване 
квалификацията на персонала става чрез включване в семинари, вътрешни обучения, екипни 
срещи, супервизии. Сдружението работи в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане”, 
Община Стара Загора, Бюро по труда, РИО, Ресурсен център, Тракийски университет, училища, 
социални домове за деца, НПО и други структури.  

С решение на Общински съвет – Стара Загора е предоставена сграда, за безвъзмезно 
ползване за период 5 години. Теренът и сградата са общинска собственост, с обща разгърната 
площ 72 кв. м. и двор около 50 кв. м. Сградата е ремонтирана със средства на организацията и в 
момента е в добър вид за ползване. Същата включва консултативен кабинет и зала за обучения, 
оборудвани със съвременни дидактически и технически средства за работа с деца с увреждания и 
техните родители.  
 

 Социален асистент - Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – гр. Стара 
Загора 

 Услугата е лицензирана през 2006г. и се предоставя от Гражданско сдружение 
„Алтернатива 55”. Предназначена е за хора с 90% увреждания, с чужда помощ, за самотно 
живеещи стари хора и деца с над 50% увреждания и техните родители Преобладаща част от 
дейностите се предоставят по домовете на хората с увреждания. Администрирането се 
осъществява на административен адрес. Капацитетът за 2008 и 2009г. е бил 30 потребители /деца 
и възрастни/, а за 2010г. – 3 деца ползват услугата „Социален асистент”/финансират се със 
средства на Сдружението към Центъра/.  
 През 2008г. броят на ползвателите е бил 33, от които 10 мъже и 23 жени, през 2009г. броят 
им е бил 36 – от тях 12 мъже и 24 жени. Към април 2010г. техният брой е 2. Всички са от 
общината. Преоблаващата възраст е над 61 години. Всички потребители са от български 
произход. Над 30 души очакват сдружението да продължи услугата, но за 2010г. финансирането 
й е силно затруднено, поради прекратяване на Програма АХУ. Като друга причина се явявят и 
трудности при администрирането на проекти по Оперативните програми за „Социален асистент”.  
 Дейностите, предостявани от сдружението са почасова /до 4 часа/ дневна индивидуална 
грижа, включваща пакет от посочени от потребителя  дейности; почасова грижа за дете, 
включваща подпомагане и усвояване на знания и умения, придружаване и асистиране до 
училище и обществени места; подпомагане за самостоятелно справяне с разнообразни 
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практически и житейски ситуации, организиране на свободното време, професионално 
ориентиране и др. Предоставят се също така информиране и обучение, групова работа и 
консултиране. Поради липса на финансиране услугата се предоставя частично в рамките на други 
проекти. 
 

 Център за информиране, консултиране и подкрепа на деца 

Доставчик на услугата е Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – Стара Загора. 
Центърът е разкрит и функционира от 2006 г., като финансирането му е чрез проекти.  

Потребители: Деца от 12 до 18г., в риск или преживели физическо, сексуално насилие, 
неглижиране или трафик на хора, деца с отклоняващо се поведение и семействата им; Деца, в 
риск или пострадали от насилие и/ или  деца с отклоняващо се поведение и техните родители; 
Учащи се и студенти, към които са насочени програмите за превенция; Специалисти-психолози, 
педагогически съветници, учители, студенти и др., работещи пряко по превенция и подкрепа на 
пострадали или в риск от насилие или трафик на хора. 

Цели: Предоставяне на социални услуги в общността за деца в риск или пострадали от 
различни форма на насилие и родителите им; Ограничаване на различните форми на насилие над 
и от деца с участието на местната общност.  
 Дейности: Превенция на различни форми на насилие чрез обучение на деца /учащи се/ и 
на специалисти, работещи с деца /училищни психолози, педагогически съветници, учители/; 
Разработване и популяризиране на информационни материали; тематични радиопоредици; 
Индивидуална психологоческа работа с деца в риск, вкл. арттерапия; Индивидуално и фамилно 
психологическо консултиране на родители; Правно консултиране на родители; представителство 
в съда по ЗЗДН. 

По Програма за консултиране и подкрепа през 2008г. услуги са предоставени на  7 деца /4 
момчета и 3 момичета/ и 20 родители от „Училище за родители”. През 2009г. Центъра работи с 7 
деца /4 момчета и 3 момичета/ и 7 родители. Към м. Април 2010г. децата са  5 /3 момчета и 2 
момичета/ и 5 родители. По възрастови групи разпределението е следното: 4-7 год. - едно 
момиче, 8-11 год. - едно момиче и 11 момчета и 12-16 год. - 3 момчета.   

По Програмата за превенция ежегодно се провеждат обучения във връзка със Закон за 
защита от домашно насилие и Закон за борба с трафика на хора, както и с механизмите за търсене 
и защита на права. Дейностите на Центъра са насочени с приоритет към превенция на насилие, 
въвличане в трафик на хора. От 2004 г. до 2007 г. организацията е имала редовно програми за 
превенция, при които са обучени стотици ученици, както и специалисти работещи с деца. 
Например през 2007 г. по проекти са проведени обучения с над 1300 ученици; 30 педагози, през 
2008г. - 130 обучени, 2009г. – 25. Тази програма е ограничена през последните години поради все 
по-намаленото финансиране от донори.  

 Центърът е оборудван с необходимите мебели и технически средства /компютри, принтер, 
открита телефонна линия/  за провеждане на услугите. Помещава в помещение под наем. 

 
 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи – гр. 
Стара Загора, кв. „Лозенец”  

Услугата се предоставя от Фондация „Дон Боско България”. Ползватели са „деца в риск” 
(деца от малцинствата, бездомни деца, жертва на насилие, деца застрашени от отпадане от 
училище, а също и семействата на децата в риск). ЦСРИ е с капацитет 30 места за деца на възраст 
от 6 до 14 години. Центърът работи в помещение наето под наем. Бъдещите планове на 
Фондацията са да закупи терен на територията на кв. „Лозенец”, където да построи център за 
работа с деца и младежи и спортно игрище към него. В процес е на проучване на определен терен 
и набиране на средства за закупуването му. В Центъра работят доброволци, педагози, психолог, 
администратор. 
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 Община Казанлък 

 Дневен център за деца с увреждания, гр. Казанлък  

Центърът е с капацитет 26 места. Предоставят се комплекс от социални услуги – дневни 
грижи, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни, здравни, образователни и 
рехабилитационни потребности, организация на свободното време и лични контакти, семейно 
консултиране и подкрепа на деца с увреждания от 3 до 18 годишна възраст и техните семейства, 
почасови услуги и рехабилитация. Услугата се финансира от държавния бюджет. 

 Дневен център за деца с увреждания, с. Бузовград 

Действащ на територията на ДМСГД, с. Бузовград. Капацитетът му е 8 места. Предоставя 
се услуга от мобилен тип- дневна грижа за 8 деца, почасова грижа и рехабилитация за още 3 деца. 
Дневният център е създаден с помощта на средства от Европейски фондове, но се подкрепя със 
средства от бюджета на ДМСГД, с. Бузовград. Дневният център предоставя социални, 
медицински и образователни услуги за деца, както и подкрепа за техните семейства. 

 ЦСРИДЛУ, гр. Казанлък  

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица /младежи/ с увреждания 
се управлява от СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания”, гр. Казанлък. Освен услуги за деца и 
младежи се предлага и подкрепа и помощ на техните семейства. Финансирането е по малки 
проекти и частно и фирмено дарителство. Услугите, предоставяне в центъра се ползват от 24 
деца и младежи. Сдружението предоставя комплекс от услуги, свързани и с извършване на 
социално-правни консултации, различни форми на терапии – арт терапия, хипотерапия, 
драматерапия и др. професионално ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване. 

Необходимо е осигуряване на устойчивост, чрез осигуряване на финансиране от 
държавния бюджет и разширяване на материалната база. 

 Приемна грижа 

Съществува споразумение между Община Казанлък и ОЦПГ- Стара Загора за съвместни 
дейности на територията на общината по развитие на услугата приемна грижа. Съгласно 
приетата Областна стратегия за развитие на услугата приемна грижа се осъществяват 
информационни кампании, координирани от ОЦПГ и подпомагани от мобилен областен екип. 
Кампаниите и дейността по популяризиране на приемната грижа се провеждат регулярно, с цел 
да се разшири обхвата на тази услуга и да се увеличи капацитета и. 

 Специализирана група за деца с увреждания при Детска градина № 17, гр. 
Казанлък.  

Групата е създадена през 2000 г. за деца с ДЦП и други тежки увреждания. Децата 
получават основни социални умения и социална интеграция. Обучават се по индивидуални 
програми с ресурсни учители, свързани със здравословното състояние на всяко дете. 

Община Раднево 

 Център за настаняване от семеен тип, гр. Раднево 

 Центърът за настаняване от семеен тип е социална услуга, която предоставя жизнена 
среда за пълноценно израстване  и развитие на деца, чиито родители временно нямат възможност 
да полагат грижи за тях . 

В Центъра средата и отношенията са близки до семейните, при което децата получават 
необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и  самостоятелни  
умения. Основната цел на ЦНСТ е осигуряване на качество на живот, което гарантира 
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пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко 
дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.  
  Капацитета на Центъра е 15 деца. Целевата група са деца от 3 до 7-годишна възраст. През 
изминалата 2009 г. потребители на Центъра са били 23 деца. Две от тях на възраст 3 г., а 
останалите 21 деца от 4-7 години. Децата са от община Раднево. Общият брой на персонала е 11 
бр. Състава на персонала е: Управител, Помощник възпитател – 3,5  бр., Социален работник – 1 
бр., Педагог – 2 бр., Медицинска сестра -0,5, Помощник готвач - 0,5, Домакин-калкулант на 
граждански договор. Методическа помощ персоналът получава от Дирекция ”Социално 
подпомагане” отдел “Закрила на детето и отдел” Социална политика”. Има разработена програма 
за обучение. 

 

Община Гълъбово 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания  

Центърът отваря врати през 2006г. До настоящия момент услугите на центъра са ползвани 
от 59 деца и двама младежи. Към месец май 2010г., услугите се ползват от 24 деца и 2-ма 
младежи. Капацитетът на ДЦДМУ е 30. Доставчик на услугите е Кметът на община Гълъбово. В 
ДЦДМУ услугите се предоставят от високо квалифицирани специалисти – логопед, психолог, 
социален работник, рехабилитатор, педагог, медицински специалист. 
          ДЦДМУ  предлага комплекс от социални услуги, състоящи се в предоставяне на храна, 
задоволяване на ежедневните здравни,  рехабилитационни и специфични потребности на децата 
и младежите, съобразно техните индивидуални планове.  
            Целите на социалната услуга са: Осигуряване на благоприятна и защитена среда за 
физическо и психическо развитие; Насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, 
образователното и културното развитие на всяко дете; Създаване на оптимални условия за 
корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа;Оказване подкрепа на децата 
и техните семейства; Осигуряване на постоянна и качествена грижа    
           Главните приоритети са постигане на практическа и социална автономност и развитие на 
познанието и интелектуалния потенциал на децата и младежите и се осъществяват със следните 
дейности: двигателна рехабилитация; логопедична рехабилитация; психологична рехабилитация; 
социална рехабилитация; възпитателна дейност; обучителни дейности; терапевтични дейности; 
педагогически дейности  

Целевата група са деца и младежи с увреждания и деца и младежи, с потребности и 
необходимост да се работи индивидуално с тях и да ползват услугите на конкретен  специалист – 
логопед, психолог, рехабилитатор и социален работник. 

Капацитетът на услугата отговаря на потребностите в община Гълъбово 
Трудности при предоставянето на услугите: 

• Все още родителите подхождат с недоверие да предоставят грижата за децата си на друг 
• Незаинтересованост на родителите – най-вече от малцинствен произход – не подготвят 

нужните изследвания, децата отсъстват без причина 
• Липса на квалифицирани кадри в общината – логопед, психолог, рехабилитатор не живеят 

на територията на общината и пътуват 
 

Община Чирпан 

 Приемна грижа 

 Услугата се реализира успешно в община Чирпан в следствие на упорита работа по 
популяризиране на приемната грижа и с подкрепата на специалистите, работещи в Сдружение 
„Самаряни” град Стара Загора и Областния център по приемна грижа Стара Загора. 
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Д”СП” Чирпан е утвърдила четири приемни семейства, като в три от тях има настанени 
деца. Продължаваме да работим в посока, настаняване на дете и в утвърденото в началото на 
2010 год. семейство на приемни родители. Приемните родители са утвърдени в качеството им на 
професионални приемни родители.  

 Социалните работници от отдел „ЗД” работят в тясно сътрудничество с колегите си от 
Областния център по приемна грижа Стара Загора. Съвместно с тях проследяват отглеждането на 
децата от приемните родители, при възникване на проблеми при отглеждането на децата 
дискутират проблемите с приемните родители и с децата, когато възрастта им позволява това.   

 Желанието и работата на служителите от отдел „ЗД” Чирпан е насочено към развитие и 
популяризиране на приемничеството и сред ромския етнос, тъй като в по-голяма степен, децата 
изоставяни в специализираните институции са от ромски произход. По този начин се цели да се 
повиши и чувствителността на рисковите групи да търсят тази алтернативна услуга, а не да 
желаят настаняването на деца в институции, което е доказано, че влияе неблагоприятно върху 
нормалното развитие на децата. 

 Развитието на приемната грижа трябва да се насочи и към развитие на формите 
приемничество – приемни родители за спешни случаи и приемна грижа с възможност за 
осиновяване. 

 
 Център за обществена подкрепа, гр.Чирпан 

Центърът за обществена подкрепа в гр. Чирпан се управлява от община Чирпан и стартира 
своята дейност чрез проект по програма ФАР „Деинституционализация на рискови групи” към 
Министерство на труда и социалната политика. След месец  януари 2009 година центърът се 
финансира от държавния бюджет, като делегирана от държавата дейност. Капацитета на центъра 
е за 60 клиенти.  

Услугите на центъра са разпределени в три сектора както следва: Сектор „Независимост”; 
Сектор „Детство” и Сектор „Родители”. 

Основните цели на предоставяната услуга са: 

- Да се окаже помощ и подкрепа на деца от рисковите групи за преодоляване на причините, 
поради които са застрашени да отпаднат от училищната система или са били социално 
изключени. 

- Да се създаде подкрепяща мрежа от професионалисти, които ще бъдат активно ангажирани в 
работата на децата и семействата, които изпитват житейски трудности.  

- Да се повиши обществената чувствителност към проблема чрез различни инициативи на 
общинско ниво  

 

Екипът на Центъра работи в партньорство с педагогически съветници и учители в 
училищата на територията на общината и социални работници от ОЗД.   

Цялостната методика на работа на Центъра за обществена подкрепа в Чирпан се базира на 
принципите на българското и международното законодателство за закрила на детето, на 
международните стандарти за работа с деца и семейства риск, както и на принципите на 
съвременна социална работа.   

Капацитетът на центъра за обществена подкрепа е недостатъчен за нуждите на рисковите 
групи в общината. 

 
 Социален асистент и Домашен помощник 

На 01.10.2009 г. Община Чирпан стартира проект BG  05PO001/5=2-0166-C0001 „ Да 
подадем ръка и да дарим искра надежда ”  осъществяван с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси ” 
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По проекта се предоставят услугите „ Социален асистент ” и „ Домашен помощник ”. 
Услугите „ Социален асистент ” и „ Домашен помощник ” се ползват от лица и деца с различни 
видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставя в изолация или 
невъзможност сами да организират социалния си живот; 

Реално услугите  „ Социален асистент ” и „ Домашен помощник ” се предоставят от 
07.12.2009 г., като към настоящият момент техни ползватели са 58 лица, в това число и деца, с 
различни видове трайни увреждания. 

 
 

Община Мъглиж 

 Приемна грижа  

Съществува подписано споразумение между община Мъглиж и ОЦПГ- Стара Загора за 
съвместни дейности на територията на общината по развитие на услугата приемна грижа. 
Съгласно приетия Областен план за развитие на услугата приемна грижа ще се осъществяват 
информационни кампании, координирани от ОЦПГ и подпомагани от мобилен областен екип. 

Имайки предвид нагласата на обществеността в община Мъглиж за  услугата “приемна 
грижа” и благоприятното й бъдещо развитие е необходимо провеждане на по-подробна 
разяснителна кампания. Мнозинството от гражданите нямат точна представа за вида на услугата 
и я припознават като “осиновяване”. Малцина знаят за възможностите за професионална 
приемна грижа. В тази връзка е особено важно в разяснителната кампания да участват активно и 
служители от местните структури на Д”БТ”, както и видни общественици, ромски лидери, НПО 
и представители от други институции. Местният екип, който ще се създаде трябва да установи 
контакти с тях и да ги привлече за участие в кампанията.  

  

В останалите общини от областта (Павел баня, Братя Даскалови, Николаево, 
Гурково и Опан) няма разкрити услуги за деца в общността. 

 
5.3.2. Социални услуги в общността за възрастни хора с увреждания в област Стара Загора 
 
 Община Стара Загора 

 Дневен център за възрастни с ментални увреждания и хронични психични 
разстройства ”Св. Св. Козма и Дамян” 

Дневният център  е услуга в общността, която е създадена и функционира от 2007г. по 
проект финансиран по Програма ФАР „Подобряване качеството на живот на хората с ментални 
увреждания”. Услугата е делегирана държавна дейност и от м. Април 2010г. след проведен 
конкурс се управлява от Сдружение „Клуб Отворено общество – Стара Загора”. Центърът е 
разположен в двора на Областния диспансер за психични заболявания със стационар - гр. Стара 
Загора, има защитеност и в същото време е лесно достъпен. Не е съсредоточен в идеалния център 
на града, но е на комуникативно място и има връзка с транспортните възли на града. 

Основна цел на услугата е да се насърчи интеграцията на хората с ментални увреждания и 
хронични психични разстройства чрез предоставянето на адаптирани  услуги; да се развие 
чувство за сигурност и самочувствие; да се отговори на необходимостта от положителни емоции; 
преодоляване на дискриминацията и стигматизацията на обществото спрямо хората с ментални 
увреждания и хронични психични разстройства и психичната болест; осигуряване на съвременна 
професионална социално-психологическа помощ и подкрепа чрез индивидуални и групови 
програми, интервенции, като например: образователни програми; програми чрез труд, забавни и 
развлекателни дейности, изкуство и терапия с анти-стрес програми, спорт, туризъм и 
физиотерапевтични процедури и социализиращи практики. 
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Центърът е насочен към дейности, които създават условия за цялостно обслужване на 
потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни и 
здравни потребности, организация на свободното време и лични контакти. Услугите, които се 
предоставят са консултиране; дневна грижа; рехабилитация; психотерапия; ориентиране; 
информиране и обучение; групова работа; образование/обучение; социализация и социална 
адаптация; 

Капацитетът на услугата е 30 места. Потребители са възрастни лица от 18 до 63 години с 
ментални увреждания и хронични психични разстройства. Към момента услугата ползват 25 лица 
/12 мъже и 13 жени/, от които 6 на възраст до 30 год., 17 до 60 год. и едно лице над 61 години. 
Всички потребители са от община Стара Загора. 

Персоналът е 12 щатни длъжности на пълно и непълно работно време, като към момента 
няма вакантни длъжности. На пълен работен ден в Дневния център работят управител, социален 
работник, медицинска сестра, трудотерапевт и счетоводител, а на непълен – психолог; 
трудотерапевт; физиотерапевт; музикотерапевт; психиатър- консултант; юрист – консултант; 
духовно лице; хигиенист; шофьор. 

Сградата е собственост на Община Стара Загора, с обща площ на терена и сградите – 180 
кв.м. 
 

 Дневен център за възрастни  хора с ментални  увреждания – гр. Ст. Загора 

Центърът е разкрит по проект на Община Стара Загора, финансиран по Програма ФАР 
„Подобряване качеството на живот на хората с ментални увреждания” през 2007г. и оттогава е 
държавно делегирана дейност. Доставчик на услугата е Община Стара Загора. 

Капацитетът на услугата е 20 места, със средно 16 потребители през последните три 
години. 

Услугата се ползва от лица от 18 до 55 години с ментални увреждания, като 8 от тях /50%/ 
са на възраст от 19 до 30 години, а останалите 8 /50%/ са от 31 до 60 години. Центърът обслужва 
жители на общината. Данните за ползване на услугата дават основания да се счита, че има нужда 
от подобряване на работата по разширяване достъпа до услугата, за която в общината има 
потенциални ползватели.  

Услугите предоставяне в Дневния център са подчинени на основоната цел за насърчаване 
на социалната интеграция на хората с ментални увреждания и хронични психични разстройства и 
са насочени както към потребителите с подобни проблеми, живеещи на територията на Община 
Стара Загора, така и към техните семейства. Работи се за: Подобряване на интелектуалното и 
емоционалното им развитие; Стабилизиране на общия им физически статус; Повишено 
самочувствие и увереност; По-добра комуникативност и по-широки социални контакти; 
Придобиване на нови знания, умения и способности; Подобряване и развитие на социалните 
умения и адаптивността към заобикалящата среда; Подобряване качеството на живот. 

Социалните услуги, предоставяни от Центъра за неговите потребители са в следните 
направления: Пълно обслужване на потребителите през деня - задоволяване на техните 
ежедневни социални, образователни и медицински потребности, както и тези за организация на 
свободното им време и лични контакти. По този начин се цели да се подобри качеството на 
живот и да се преодолее социалната им изолация; Осигуряване на подкрепа на семействата и 
близките на потребителите в община Стара Загора чрез консултации и обучения; Осигуряване на 
специализиран транспорт на потребителите “от врата до врата”; Промяна в положителна посока 
на нагласите към хората с ментални увреждания и хронични психични разстройства както от 
непосредственото и по-широкото им обкръжение, така и на общността като цяло. 

Персоналът е 8 щатни длъжности и включва различни специалисти, които обезпечават 
както медицинската, така и социалната рехабилитация на клиентите. 

Сградата е в много добро състояние, с 8 помещения, прилежащ двор и достатъчна като 
площ за разнообразни дейности с обща площ – 596, 16 кв.м. Дневният център се намира в 



 97

рамките на града, в разширения център. Налице е удобен градски транспорт до всички 
институции. Община Стара Загора е собственик на терена и сградата. 
 

 Защитени  жилища – гр. Стара Загора 

        Социалната услуга е разкрита по проект на Община Стара Загора, финансиран по 
Програма „Красива България” и от м. Септември 2006 г. е държавно делегирана дейност. 
Доставчик на услугата е Община Стара Загора.  

Социалната услуга е насочена към подкрепа на мъже и жени от 18 до 36 години с лека и 
средна степен на умствена изостаналост. Целта е създаване на умения за самостоятелен начин на 
живот и интегриране в общността, подпомагани от професионалисти.  

Капацитетът на Защитените жилища е 2 по 10 места – за мъже и жени и от разкриването й 
през 2006г. до м. април 2010г. функционира при пълна заетост. От всички настанени потребители  
4 са от общината, 2 от областта и 14 са от други области в страната. Персоналът на Защитените 
жилища е 8,5 щатни длъжности – психолог, 2-ма социални работници, трудотерапевт, 
медицинска сестра, охранители. Всички живеят в населеното място.  

От настанените потребители, към момента 14 работят. 
Защитените жилища са разположени в разширения център в 2 масивни къщи, състоящи се 

от 2 етажа и приземен и общо дворно пространство. Теренът и сградата са собственост на 
Община Стара Загора, с обща площ 556, 67 кв.м. 
 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с 
психични разстройства „Св. Теодор Тирон” – гр. Стара Загора 

      Центърът е разкрит през 2008г. в рамките на проект, изпълняван от Сдружение с 
нестопанска цел „Здраве и морал” в партньорство с Община Стара Загора. Финансира  се от Фонд 
„Социално подпомагане” към МТСП и общинския бюджет до 31.12.2010 г.  

ЦСРИВХПР „Св. Теодор Тирон” цели създаване на условия за преодоляване на 
социалната изолация и интеграция в обществото на възрастни хора с психични разстройства чрез 
индивидуални и групови психотерапевтични програми, трудова, арттерапия, семейно 
консултиране и фамилна терапия за членовете на семействата на потребителите.  

Услугите са в най-голяма полза за потребителите в състояние на стабилна терапевтична 
ремисия, което не означава пълно отсъствие на симптоми, а постигането на някакво ниво на 
стабилност в клиничното състояние (липса на “остра” симптоматика), което да е устойчиво във 
времето. 

Центъра акцентира върху различни дейности, като занимания през деня, обучение в 
социални умения, програма подкрепена заетост, арттерапия, занимателна трудотерапия и 
психотерапевтични и рехабилитационни услуги, занимания с изкуство, свободно общуване. 
Осигурява се съвременна професионална социално-психологическа помощ и подкрепа на хора с 
психични разстройства чрез индивидуални и групови психотерапевтични програми, трудова, 
арттерапия, семейно консултиране и фамилна терапия за членовете на семействата на 
потребителите, релаксация и др.  

Капацитетът е 30 места. Към момента Центъра се посещава от 30 потребители /13 мъже и 
17 жени/, от които до 30 год. – 3 души, до 60 год. – 24 души и 3 над 61 год. 

Ползвателите на услугата са възрастни хора с психични разстройства – хора с тежко 
психично разстройство (на първо място шизофрения и биполярно афективно разстройство) и 
хора с психични разстройства, при които обкръжението има ограничен ресурс за подкрепа. 
Потребителите са от град Стара Загора. 

Персоналът на Центъра към м. Април 2010 година е от 6 щатни длъжности (директор, 
ръководител екип, социален работник, психолог, медицинска сестра, счетоводител). Всички от 
персонала са на непълно работно време.  
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Услугата взаимодейства със следните организации, институции, структури: Община Стара 
Загора, ОДПЗС ЕООД – Стара Загора, СТЕЛК – Стара Загора, РЦЗ – Стара Загора, ДПБ град 
Раднево и др.  

Центърът ползва сграден фонд собственост на областна администрация с обща разгърната 
площ 65 кв.м. 
 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за жени в риск, или 
пострадали от насилие и трафик на хора 

Доставчик на услугата е Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – Стара Загора. 
Центърът е разкрит и функционира от 2006 г., като финансирането му е чрез проекти.  

Цели: Да съдейства за популяризиране и прилагане на законите, свързани със защита на 
права и недискриминация чрез разработване на проекти и програми,  свързани с подкрепата на 
жената и детето с услуги в общността; Да насърчава разбирателство в обществото, да стимулира 
издигане статуса на жената; Да посредничи между заинтересованите страни /институции, 
неправителствени организации и др./ за съвместна работа по информиране, превенция и подкрепа 
на пострадали от различни форми на насилие; Да съдейства за повишаване на обществената 
информираност, отговорност и ангажираност за ограничаване на всички форми на насилие 
осъзнато като нарушаване на човешките права, чрез развиване на достъпни услуги в общността. 

Потребители: Жени, пострадали или в риск от домашно насилие или трафик на хора; 
Лица, извършители на насилие насочени към програми по ЗЗДН.    

Дейности: Консултиране по Открита телефонна линия; Социално, психологическо и 
правно консултиране и подкрепа в Приемна към Центъра; Програма по превенция.  

В Програма за консултиране и подкрепа през 2008г. има 31 случаи, от които 1 мъж и 30 
жени. Броят на проведените консултации е 70. През 2009г. броят случаи е 28, от които 2-ма мъже 
и 26 жени, а консултациите са 26. Към м. Април 2010г. брой случаи – 52 , от които 2-ма мъже и 
50 жени, брой консултации – 30. Консултираните в Приемната случаи за 2009 – 2010г. по възраст 
са 3 жени до 30 год., 2 –ма мъже и 23 жени до 60 год.  

По Програмата за превенция ежегодно се провеждат обучения във връзка със Закон за 
защита от домашно насилие, Закон за борба с трафика на хора, както и с механизмите за търсене 
и защита на права. От 2006г. до м. Април 2010г. са обучени 228 човека.  

Персоналът зает в услугата е 4 щатни длъжности, от които една на пълно работно време и 
3 на непълно. Всички получават методическа помощ чрез провеждане на супервизии, семинари и 
обмяна на добри практики. 

Сдружението работи в партньорство с местните власти и институции: РДВР, МКБППМН; 
Отдел „Здравеопазване и социални дейности” и Отдел „Образование, младежки дейности и 
спорт” в община Стара Загора; Отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане”; 
Бюро по труда; Тракийски университет, училища, НПО. 

Центърът се помещава в помещение под наем. Оборудван е с необходимите мебели и 
технически средства /компютри, принтер, открита телефонна линия/ за провеждане на услугите. 
Обща площ на терена и сградите: 50 кв.м. 
 

 Личен асистент, социален асистент и домашен помощник, предоставени по 
национални и оперативни програми  

По програми и проекти на територията на община Стара Загора се предоставят следните 
услуги: 
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Таблица 37 

                    Социални услуги по национални и оперативни програми и проекти 

Социална услуга – 2003г. Обслужващи  
ЛА, СА, ДП 

Потребители   
Деца/Възрастни 

Общо  Програма 

Личен асистент 85 16/69 85 НП „АХУ” – Д „СП” 

Социална услуга-2004г. Обслужващи  Потребители   
Деца/Възрастни 

Общо  Програма 

Личен асистент 150 14/139 153 НП „АХУ” – Д „СП” 

Социална услуга – 2005г. Обслужващи  Потребители   
Деца/Възрастни 

Общо  Програма 

Личен асистент  169 21/150 171 НП „АХУ” – Д „СП” 

Социална услуга- 2006г. Обслужващи  Потребители   
Деца/Възрастни 

Общо  Програма 

Личен асистент 170 19/153 172 НП „АХУ” – Д „СП” 

Социална услуга –2007г. Обслужващи  Потребители 
Деца/Възрастни   

Общо  Програма 

Социален асистент 7 25 25 НП „АХУ” –  
ГС „Алтернатива 55” 

Личен асистент  122 25/100 125 НП „АХУ” – Д „СП” 

Социална услуга – 
2008г. 

Обслужващи  Потребители   
Деца/Възрастни 

Общо  Програма 

Социален асистент 12 25 25 НП „АХУ” –  
ГС „Алтернатива 55” 

Социален асистент 12 19 19 ОП „РЧР” –  
СНЦ „Здраве и морал”  

Домашен помощник 5 6 6 ОП „РЧР” –  
СНЦ „Здраве и морал”  

Личен асистент  119 21/99 120 НП „АХУ” – Д „СП” 

Личен асистент 30 14/16 30 ОП „РЧР” – Д „СП” 

Социална услуга – 
2009г. 

Обслужващи Потребители 
Деца/Възрастни 

Общо Програма 

Социален асистент 15 2/30 32 НП „АХУ” –  
ГС „Алтернатива 55” 

Социален асистент 9 40 40 НП „СУСС” – Община 
Стара Загора 

Социален асистент 12 19 19 ОП „РЧР” –  
СНЦ „Здраве и морал”  

Домашен помощник 5 6 6 ОП „РЧР” –  
СНЦ „Здраве и морал”  

Личен асистент  86 16/71 87 НП „АХУ” – Д „СП” 

Личен асистент 47 14/31 45 ОП „РЧР” – Д „СП” 

 

 Наблюденията показват, че тези услуги са предпочитани, тъй като са най-близки до 
семейната среда на клиентите. Като проблем може да се посочи факта, че понякога личните 
асистенти не са подходящи и това ограничава възможността за избор.  

 Организации на хора с увреждания 

В гр. Стара Загора има представителства на различни организации на хора с увреждания: 

- Регионална организация на глухите – работи с деца, младежи, работещи и пенсионери 
с увреден слух. Организацията насърчава, подпомага и съдейства на хората с увреден слух с цел 
интегрирането им в обществото. Основни сфери на дейност: образование; социална дейност и 
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благотворителност; спортни дейности; обучение и консултации; организационна; изкуство и 
култура. Добри практики от дейността: Рехабилитация на деца с увреден слух в детска градина 
за деца с увреждания; Организиране на културни и спортни събития за хора с увреден слух; 
Правни консултации на хора с увреден слух. 

- Съюз на слепите в България – Регионална организация на слепите – работи с хора със 
зрителни увреждания. Основни сфери на дейност: социални услуги; консултации и 
информации; организационна дейност; рехабилитация. 

- Съюз на инвалидите в България – работи с хора с физически увреждания. Основни 
сфери на дейност: социална дейност и благотворителност; образование, информация и 
консултиране; правни и социални услуги за хора с физически увреждания. 

- Сдружение „Свободен да избираш”  – работи с лица с физически увреждания в детска и 
трудоспособна възраст. Основни сфери на дейност: организиране на застъпнически кампании за 
спазване правата на хората с увреждания. 

Община Казанлък 

 „ Защитено жилище за младежи с умствена изостаналост”, с. Овощник  

  Услугата се предоставя от СНЦ ”Оптима” и е с капацитет 8 места. Предназначена е за 
подпомагане на социалната интеграция и професионалната реализация на лица от 18 до 35 
годишна възраст с лека умствена  изостаналост, изведени от специализирани институции. 
Услугата се финансира от държавния бюджет. 

 “Личен асистент”    

На територията на общината до 31.12.2009 г. се реализира Национална програма 
„Асистенти на хора с увреждания”, дейност „Личен асистент”. През 2010 г.  Дирекция „Социално 
подпомагане”, Казанлък е работодател на 15 лични асистенти, от които шест са за гледане на 
деца с увреждания с определена чужда помощ. 

По Проект „Социална услуга за качествен живот - фаза 2” през 2010 г. са назначени 30 
лични асистенти, които обслужват 6 самотно живеещи лица и 24 деца и лица с увреждания. 
Програмата  се реализират от Дирекция “Социално подпомагане” – Казанлък. Целта на проекта 
да се допълни и надгради първата фаза на изпълнението му и НП „Асистенти за хора с 
увреждания”. Създават се реални условия за повишаване качеството на живот на самотно 
живеещи възрастни хора, деца и възрастни с различни заболявания, нуждаещи се от постоянна 
грижа, в невъзможност да се обслужват сами и да организират самостоятелно бита си, чрез 
предоставяне на индивидуално ориентирани услуги в семейна среда. 

 Социални услуги за хора с увреждания – клубна форма.  

    Община Казанлък е предоставила материална база за клубове на следните организации:  

- Клуб на Съюза на хората с увреждания в България – Казанлък. В Клуба членуват 450 
души. Предоставят се услуги на нуждаещите се – представяне на документи в ТЕЛК, 
уреждане карти от НОИ, дарителски кампании, организиране развлекателни мероприятия, 
предоставяне на информации за социално подпомагане и др. 

- Клуб на Съюза на хората с увредено зрение в България - Казанлък. В клуба членуват 
около 100 души със зрителни проблеми. 

- Клуб на Съюза на хората с увреден слух – Казанлък, в който членуват 85 души със слухови 
проблеми. 

- Клуб на военноинвалидите в България – Казанлък. 
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 Общината поддържа на материалната база на тези клубове. За дейността ежегодно с 
решение на Общински съвет се отпускат средства от бюджета на Община Казанлък. 

 

 

Община Раднево 

 Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Раднево 
ЦСРИ функционира от 1999г. и е разкрит с решение на Общинския съвет, като форма на 

обслужване на хора с увреждания в Община Раднево. Центърът започва работа с капацитет 30 
човека, но поради завишения интерес към услугата от 01.01.2008 г е завишен на 40 човека. През 
изминалата 2009 г. ползвателите са били 145 души, всички жители на общината. Обслужва деца и 
възрастни хора с трайно увреждане, лица в трудоспособна възраст, при които е налице траен 
здравословен проблем, но не са освидетелствани от ТЕЛК, временно нетрудоспособни лица, лица 
и семейства в неравностойно социално положение 

Дейността в ЦСРИ се осъществява в следните направления: Рехабилитационен център и 
Клуб на хората с увреждания. Работата в ЦСРИ е насочена към съхраняване на потенциала на 
хората с увреждания и стремеж към неутрализиране на негативните явления, като изолация, 
отхвърлянето, липса на толерантност. В Рехабилитационния център се извършват следните 
услуги: възстановителни процедури, домашни посещения на хора с над 90% увреждания, които 
са на легло и други нуждаещи се лица, наблюдение на здравословното състояние и съдействие за 
получаване на медицинска помощ, социални консултации, психологични консултации и др. За 
реализирането на ефективна рехабилитационна дейност в рехабилитационния екип са включени 
следните специалисти: управител, социален работник, психолог,  рехабилитатори,   медицинска 
сестра , санитари.  

Клуба на хората с увреждания организира социални контакти и възможности за активен 
живот на хората с определен процент увреждане.  Клубът осъществява дейността си в следните 
насоки: организира културни мероприятия и чествания на празници, обменя опит със сродни 
клубове от страната, организира провеждане на спортни състезания, съобразно възможностите на 
хората с увреждания. 

Сградата е разположена в центъра на града. Има изградена достъпна среда. За по-добър 
достъп до услугите на ЦСРИ от лицата с увреждания, живеещи в населените места на общината 
има необходимост от специализиран автомобил. 

 Услуги, предоставяни по проекти и програми 

По данни на Дирекция “Социално подпомагане” , услугата личен асистент по Национална 
програма ”Асистенти за хора с увреждания” за 2009 г. е осигурена грижа за 13 лица, но с 
промяната на условията от 2010 г. лицата са 6. По Оперативната програма за Човешки ресурси са 
одобрени 15 лични асистенти. За тази услуга има чакащи 16 лица. 

Тези услуги са предпочитани, тъй като са най-близко до семейната среда на клиентите. 
Това се потвърждава и от срещите с представителите на Отделите “Социална закрила”.   Един от 
споделените проблеми е, че понякога личните асистенти не са подходящи, поради някакъв техен 
личен проблем  (като “пристрастяване към алкохола”) и това ограничава възможността за избор. 

 
Община Гълъбово 

 Защитено жилище, с. Априлово  
Защитеното жилище е вид услуга в общността. Потребителите на Защитено жилище са осем 

жени с лека и умерена умствена изостаналост, на възраст от 26 до 61 години, изведени от 
социални институции от област Стара Загора. За ползвателите е организирана оптимална дневна 
програма с цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин на живот. 
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Разработена е програма за социална работа след преценка на актуалното ниво на развитие на 
потребителите. Насочена е за придобиване на социални и трудови умения. В нея ся включени 
следните направления: „Хигиенни и битови навици”, „Кухня и кулинария”, „Бюджетни 
средства”, „Пазаруване”, „ Здравно образование”, „Трудотерапия”, „Културтерапия”. Общият 
брой на потребителите от 2005 г до сега е 10, има  едно реинтегрирано лица. 

 

 Личен асистент 

Услугата се предоставя по Проект „ Социална услуга за качествен живот- фаза 2” по схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Усъвършенстване и подобряване на услугата 
личен асистент за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” за 15 
потребителя от 2010 г. Услуга личен асистент се предоставя и по Националната програма „ 
Асистенти на хора с увреждания” от 2008 г. До сега за 2010 г. потребителите са 5. Услугата е 
желана и търсена. За обгрижване по оперативната програма има 28 бр. чакащи потребителя. В 
нея се крие голям резерв за покриване нуждите на хората с увреждания и самотно живеещите 
стари хора от Общината.  

През 2010 г. не се предоставя услугата „социален асистент”. По НП АХУ Общината е 
предоставяла услугата години наред. През 2009 г. община Гълъбово предостави услугата 
„социален асистент” и „домашен помощник” по  схемата за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на ОРЧР „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с 
различни видове увреждания и самотно живеещи стари хора” на 65 потребителя по проект „За 
по-добър живот”. По проекта на трудов договор са работили 24 социални асистента и домашни 
помощници. След приключване на проекта се заявява все по-голям интерес към предлаганите 
услуги. 

 
 

 Клуб на инвалида.  

През 2008 г. в административния център на общината е открит клуб на инвалида. Помещава 
се в ремонтирано и добре оборудвано помещение, общинска собственост. В клуба членуват 132 
лица от Общината. Над 45% от членовете са на възраст над 50 г. Клубът се използва за социални 
контакти на лицата, оползотворяване на свободното време и развлечение. Веднъж седмично в 
клуба се предоставят организирани от общината медицински консултации. 

 
Община Чирпан 

 Социален асистент и Домашен помощник 

На 01.10.2009 г. Община Чирпан стартира проект BG  05PO001/5=2-0166-C0001 „Да 
подадем ръка и да дарим искра надежда ”  на стойност 113 112,86 лв., осъществяван с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 С реализацията на проекта Община Чирпан цели подобряване качеството на живот на хора 
с увреждания и самотни възрастни хора, както и на семейства, в които има деца с трайни 
увреждания зависими от постоянни грижи, чрез осигуряване на качествена грижа в домашна 
среда и възможност за независим начин на живот и социално включване, включително и чрез 
упражняване правото труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. 
По проекта се предоставят услугите „ Социален асистент ” и „ Домашен помощник ” . 
 Услугите „ Социален асистент ” и „ Домашен помощник ” могат да ползват – лица и деца с 
различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставя в изолация 
или невъзможност сами да организират социалния си живот; възрастни, самотно живеещи лица, 
които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират 
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ежедневието си и да поддържат хигиената в дома си; семейства на деца с трайни увреждания 
зависими от постоянни грижи. 

Реално услугите  „ Социален асистент ” и „ Домашен помощник ” се предоставят от 
07.12.2009 г., като към настоящият момент техни ползватели са 58 лица, в това число и деца, с 
различни видове трайни увреждания от 9 населени места на територията на Община Чирпан – 
град Чирпан и селата Зетьово, Целина, Свобода, Малко Тръново, Рупките, Изворово, Средно 
Градище и Стоян Заимово. За всеки потребител на услугата  „ Социален асистент ”/„ Домашен 
помощник ”  бе изготвен индивидуален работен план и индивидуален график за услуги, в 
зависимост от неговите лични потребности и предпочитания. 

Услугата се предоставя срещу потребителска такса, чиито размер се определя в 
зависимост от месечния доход на потребителя. Децата и възрастните без доход са освободени от 
потребителска такса! 

Поради засиления интерес към проекта, а и поради факта, че първоначално направеният 
списък с резерви на потребители на социалните услуги се изчерпва от 16.04.2010 г. Община 
Чирпан стартира отново набирането на заявления на желаещи потребители за ползване на 
услугите „ Социален асистент ” и „ Домашен помощник ”.   На всички подали молби ще бъде 
извършена оценка на потребностите от социални услуги и ще бъдат вписани в списъка на 
резервите, като при първа възможност ще бъдат включвани в проекта според получената оценка. 

Проектът е с продължителност 12 месеца и социалните услуги ще бъдат предоставяни на 
потребителите до края на месец август 2010 година. 

Поради големите нужди на населението от предоставянето на такъв тип грижи и 
засиленият интерес от страна на потенциални потребители, Община Чирпан, като партньор на 
СНЦ „Форум за гражданска солидарност”, гр. Чирпан внесе проект „Малко шанс от нас – 
означава много за вас!” , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG051PO001-5.2.07 „ Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни 
видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности  „ Социален асистент ” и „ Домашен 
помощник ”  - фаза 3”. 

Към настоящият момент все още от АСП – София не са публикували информация кои от 
проектите са одобрени и кои не. 

Ако проектът бъде одобрен в него се предвижда назначаването на 38 души – социални 
асистенти и домашни помощници, разпределени както следва:  

 
 

Социални асистенти  3 
прехвърлени от предходни фази 2 
нови 1 
Домашни помощници 35 
прехвърлени от предходни фази 10 
нови 25 

 
       В проекта се предвижда да бъдат обхванати 71 лица от територията на цялата община – 
потребители на социални услуги, разпределени както следва :  
 
прехвърлени от предходни фази 24 
нови 47 
 
 Проектът предвижда да бъде с продължителност 14 месеца, от които реалното 
предоставяне на услугата ще бъде с продължителност от 12 месеца. 
 Завишеният брой на потребителите се обуславя както от възможността, която предоставя 
самата програма, така и от необходимостта от услугите. Само като пример може да посочим, че 
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от началото на реализация на настоящият проект до момента заявления за ползване на услугите 
са подали 123 души, от които реално ползвали услугите на проекта са 61 лица за услугата 
Домашен помощник и 17 лица за услугата Социален асистент. 

 Личен асистент 

Дирекция ,,Социално подпомагане”, Чирпан предоставя социалната услуга ,,Личен 
асистент’’  като част от НП ,,АХУ”.  След настъпилите нормативни изменения в обхвата на 
обгрижваните лица и лицата, които могат да бъдат лични асистенти, през 2010г.се обслужват 4 
лица . 
         Дирекцията работи и по защитен проект по ОП,,РЧР” дейност ,,Личен асистент” – фаза 2 и 
обслужва 15 лица с тежки увреждания, разделени в 2  групи – самотно живеещи лица и лица, 
съжителстващи с други лица или семейства. Интересът към този вид социална услуга е голям и 
до настоящия момент има 31 лица, чакащи да бъдат включени в Проекта.  
 

 Община Мъглиж 

 Личен асистент и Домашен помощник 

На територията на общината до 31.12.2009 г. се реализира Национална програма „Асистенти на 
хора с увреждания", дейност „Личен асистент".  

От началото на месец юли тази година, предстои отново стартирането й и назначаването на 3-
ма лични асистенти, които ще обгрижват лица с трайни увреждания и  лежащо болни. 

Община Мъглиж през тази година разработи проектно предложение по ОП „РЧР” по 
проект „Социална услуга за качествен живот- фаза 3" през 2010 г. Очаква се проектното 
предложение да бъде одобрено и да бъдат назначени 6 лични асистенти и 6 домашни 
помощници, които ще обслужват 24 самотно живеещи лица и лица с увреждания. Целта на 
проекта е да се допълни и надгради първата фаза на проекта. Както и се очаква да се допълни и 
надгради качеството на предлаганите услуги и по НП „Асистенти за хора с увреждания". 
Създават се реални условия за повишаване качеството на живот на самотно живеещи възрастни 
хора, деца и възрастни с различни заболявания, нуждаещи се от постоянна грижа, в 
невъзможност да се обслужват сами и да организират самостоятелно бита си, чрез предоставяне 
на индивидуално ориентирани услуги в семейна среда. 

 
Община Павел баня 

 Домашен помощник 

От 01.10.2009г. до 30.09.2010г. в община Павел баня се реализира проект „Домашен 
помощник” по ОП „РЧР” фаза 2. Той се осъществява в партньорство между община Павел баня и 
СНЦ „Гражданско обединение за Павел баня”. 15 домашни помощника полагат ежедневна грижа 
за 35 потребителя от населени места на община Павел баня. Целта е разширяване на кръга на 
услугите, специално насочени към хора  изпаднали в неравностойно положение поради 
заболяване. Задоволяване на ежедневните им потребности, чрез предоставяне на квалифицирана 
помощ на тях и на техните семейства 
Целевите групи са : 

• Лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен 
характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си 
живот. 

• Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са 
в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. 
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 Услуга „Личен асистент” 

На територията на община Павел баня тази услуга се реализира от Д „СП” гр. Казанлък по 
НП „АХУ” дейност „Личен асистент” и ОП „РЧР” Проект „Социална услуга за качествен живот” 
– фаза 2   

Общо 9 лични асистента, полагат постоянни грижи за дете или възрастен с трайно 
увреждане или за тежко болен за задоволяване на ежедневните му потребности.  

 
 
 
 
                     Социални услуги администрирани от Д „СП” гр.Казанлък през 2010г. 
 
Мерки за 
социално 
включване 

Вид социална 
услуга 

Брои 
потребители 

Възрастова 
група на 
потребителите 

Продължителност 
на програмата 

НП „АХУ” Личен 
асистент 

8 3 възрастни  

5 деца 

01.2010г.  

     до 

12.2010г. 

ОП „РЧР” Личен 
асистент 

1 1 дете 01.2010г.  

     до 

03.2011г.. 

 

На фона на големия брой лица и деца нуждаещи се от чужда подкрепа в ежедневието си, 9 
лични асистента са крайно недостатъчни, за да покрият потребностите на лицата заявили 
желание. 

 

Община Гурково 

 Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник 

Дирекция „Социално подпомагане” работи по проект от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” и предоставя услугата „Личен асистент” – 8 бр. лични асистенти 
обслужват 8 възрастни и самотни хора с увреждания. 

Община Гурково работи също по проект от Оперативна програма развитие на човешките 
ресурси „Грижа в семейна среда за независимост  и достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент” и “Домашен  помощник"  -  
фаза 2. Проектът се реализира в рамките на една година от 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г. 
Одобрени са 7бр. домашни помощници и 7 бр.социални асисетнти, които обслужват 28 болни и 
самотни възрастни хора от общината. 

 

Община Братя Даскалови 

 Домашен помощник 

През 2009 г. бе предоставяна услугата “Домашен помощник на самотни стари хора, които 
са крайно затруднени в самообслужването. От общината бяха наети 15 безработни лица в 
трудоспособна възраст, които обслужваха 34 лица. Услугата бе предоставяна в 9 населени места. 

Община Опан 
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 Социален асистент, Личен асистент и Домашен помощник 

Социален асистент се реализираше от Община Левски по НП „Асистенти на хора с 
увреждания”. Социалната услуга се предоставяше на територията на Община Опан до 2005г. От 
допитване сред потребителите е установено, че тази услуга е предпочитана, тъй като се 
предоставя по домовете и се доближава до семейната среда. Целевата група ползваща услугата 
„Социален асистент” включваше: лица с над 90% ТНР, с определена чужда помощ. 

Домашен помощник – услугата се предоставя по проект „Грижа за достоен и по-добър 
живот” изпълняван от общинската администрация и финансиран от  ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. Периода на изпълнение на проекта е от ч. октомври 2009 г. до 30.09.2010 г. Целевата 
група ползваща услугата е хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора. 
Услугата се предоставя на територията на цялата община и обхваща 44 потребители и 31 
домашни помощник.. С този вид услуга се осигуряват качествени грижи в домашна среда и 
възможност за независим начин на живот. 

Личен асистент се предоставя от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора по 
НП „Асистенти на хора с увреждания” / същата се предоставяше до м. март 2010 г. за 3 
потребители от общината/  и по ОП „Развитие на човешките ресурси” с 1 потребител 
Потребителите ползващи услугата по НП „АХУ” са лица с 90 и над 90% трайно намалена 
работоспособност с определена чужда помощ - лежащо болни, а по ОП „РЧР” - дете с 
увреждания,  което е в невъзможност да се обслужва само.  

  
5.3.3. Социални услуги в общността за стари хора в област Стара Загора   

 Община Стара Загора 

 Домашен социален патронаж – гр. Стара Загора 

Комплекс от социални услуги, предоставени по домовете на потребителите, свързани с 
доставка на храна, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя, 
съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства, битови услуги и др.  

В град Стара Загора социалната услуга „Домашен социален патронаж” е създадена през 
1973 година. Мисията й е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с 
увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез следните услуги: 
доставяне на храна – ежедневно се предлага топла храна, която също е съобразена с изискванията 
за рационално хранене на хората от третата възраст; помощ в общуването и поддържането на 
социални контакти; подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на социални 
услуги да водят самостоятелен начин на живот; организиране на културни мероприятия, 
чествания на лични празници, излети и екскурзии; взаимодействие със социални, здравни и други 
институции; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и 
хора с увреждания; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, 
обитавани от ползвателя; битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, 
заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето. 

В ДСП се приготвя храна и за Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен 
център за възрастни хора с ментални  увреждания – гр. Ст. Загора и социална трапезария. ДСП 
обслужва потребители, живеещи в града и селата в общината – Калитиново, Могила, Малка 
Верея и Богомилово. 

Капацитетът на ДСП – Стара Загора е 350 места, като към м. Април 2010г. услугата се 
ползва от 268 потребители. Персоналът е 20 щатни длъжности и включва 1 инструктор по 
хранене, 3-ма социални работници, помощен и обслужващ персонал.  

Финансирането на услугата е от общинския бюджет, управлението й се извършва от 
Община Стара Загора. Сградата на ДСП е общинска собственост. В нея се помещава и Дневен 
център за деца и младежи с увреждания – гр. Стара Загора. Общата площ на терена и сградите е 
3 818,35 кв.м.; двор – 7 500 кв.м.; брой сгради, брой помещения: 8 сектора на два етажа. 
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 Обществена трапезария – гр. Стара Загора 

Тази услуга се предлага от фондация  „П. Р. Славейков”. Капацитетът е 30 места. 
Организира се обедно меню, което е напълно безплатно. Потребителите се насочват от Домашен 
социален патронаж. Дейността на фондацията е обвързана с Българската евангелска църква. 

 Клубове на пенсионера    

На територията на община Стара Загора функционират 36 клуба на пенсионера, от които 6 
са в града и 30 в селата на общината. В тях възрастните жители на общината прекарват голяма 
част от свободното си време в срещи и занимания според интересите си, поддържат социални 
контакти.  

Община Казанлък 

 Дневен център за стари хора, гр. Казанлък,  

Центърът е с капацитет  30 места. Потребителите получават социални услуги в базата на 
Домашен социален патронаж. Предоставя се  топла  храна и някои медицински услуги, 
организация на свободното време и лични контакти. Услугата е делегирана държавна дейност.  

 Домашен социален патронаж  

Дейността ДСП е комплекс от социални услуги , предоставяни по домовете, свързани с 
доставка на храна; поддържане на лична хигиена и битова хигиена, съдействие за снабдяване с 
необходимите технически помощни средства при ползвателите с увреждания; битови услуги; 
осъществяване на социални контакти и др. 

 Капацитетът на ДСП  е 300 места. Дейността се осъществява от 27 щатни бройки. 
 

 
 Обществена трапезария 

Социална услуга за задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си 
я осигуряват сами.  

Община Казанлък реализира обществена трапезария за 40 места /лица и семейства на 
месечно социално подпомагане по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, лица без доходи и близки, самотно живеещи, хора с увреждания, скитащи и 
бездомни деца и лица/  на стойност 7 304 лв., за периода 01.12.2009г.- 31.03.2010 г. 

Храната се предоставя в сградата на Домашен социален патронаж и дневния център за 
стари хора. Дейността на трапезарията приключи в края на месец март 2010. 

 Социални услуги за пенсионери- клубна форма 

Общината е предоставила база за функциониране на 17 клуба на пенсионерите – Казанлък, 
Шипка, Крън, Енина, Бузовград, Черганово, Ръжена, Розово, Средногорово, Шейново, Ясеново, 
Копринка, Дунавци, Х.Димитрово, Г.Дряново, Кънчево, Г.Черковище. с Решение № 455, взето на 
заседание на Общински съвет – Казанлък на 29.03.1999 г. Клубовете  се предоставят за 
безвъзмездно стопанисване  и управление. В тях възрастните хора осъществяват социални 
контакти и взаимопомощ, дава им се  възможност за  творчески и спортни изяви, вземат участие 
в  разнообразни културни мероприятия и др. 

Община Раднево 

 Домашен социален патронаж, гр. Раднево 

Социални услуги предоставени по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на 
лична хигиена и хигиена в жилището, обитавано от ползвателя, битови услуги и др. ДСП 
обслужва лица от гр. Раднево и селата на общината / 21 населени места /.  Потребители са: лица в 
пенсионна възраст, лица с увреждания  и деца с вид и степен на увреждане. С Решение на 



 108

Общински съвет услугите на Домашен социален патронаж за децата с вид и степен на увреждане 
са безплатни, а лицата с увреждане заплащат 75% от таксата. 

Патронажът е разположен в общинска сграда. Разполага със самостоятелна кухня, 
помещения за персонала и четири автомобила предназначени за разнос на храната. Капацитетът е 
от 330 лица. Ползватели за април 2010 г. са 269 лица, от които 152 са от гр. Раднево, а останалите 
107 от селата на общината.  

Услугата разполага със следният екип от специалисти и обслужващ персонал: управител, 
социални работници, медицинска сестра, калкулант, готвачи, помощник готвачи, домакин, 
шофьори, санитари. 
 

 Обществена трапезария 

Обществената трапезария е услуга, която се предоставя по проекти или с общински 
средства за период от месец октомври до месец март/април. Храната се приготвя в кухнята на 
Домашен социален патронаж. За потребителите от гр. Раднево, услугата се предоставя в  ЦСРИ 
гр. Раднево. Помещението в ЦРСИ е подходящо оборудвано и добре отоплено. Храната  се 
доставя с превозни средства на Домашния социален патронаж и е в подходящи съдове. 
Осигурена е и доставката на храна до домовете на потребителите на услугата от селата. Храната 
се предоставя на лица в неравностойно положение – лица и семейства на месечно подпомагане, 
лица с доказана липса на доходи, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 
пенсии. По последния проект “Обществена трапезария” финансирана от фонд “Социално 
подпомагане” капацитета е 35  лица.  

 

Община Гълъбово 

 Домашен социален патронаж.  

Най-дългогодишната услуга, предоставяна в общността, амбулантет тип. Доставчик 
община Гълъбово. Обхванати са всички населени места от общината. Разкрит е през 1997 г. с 
капацитет 150 места.  В момента патронираните лица са 68. Предлага готова храна, включително 
и за диабетици, грижи по домовете на потребителите и предоставяне на заявени от лицата услуги. 
Най-широко ползвана услуга е снабдяване на патронираните лица с хранителни продукти, 
медикаменти по тяхно искане и с техни средства. Предлагат се веднъж месечно медицински 
консултации по домовете. Услугата почистване по домовете е най- рядко търсена, ползва се от 7 
до 10 патронирани лица. Причината е в трудното преодоляване на психическата бариера – 
външен човек да чисти моя дом. Към услугата е разкрито бюро за социални услуги. Не се 
използва пълния капацитет на услугата. Главната причина е в ниските доходи на ползвателите, за 
които таксите за ползване са високи. Необходимо е също оптимизиране качеството на храната и 
услугите. 

 Обществената  трапезария  

Услугата е намерила много добър прием у потребителите. Предоставена навреме, през 
студените зимни месеци. Разкриването и предоставянето на услугата е във връзка с одобрен 
проект на общината по програмата „Обществени трапезарии” на МТСП.  За голяма част от 
потребителите, най-вече от селата, общината достави храната по домовете, което я направи още 
по-желана. Желанието на потребителите от трите целеви групи, обхванати в общината е услугата 
да бъде целогодишна. След приключване на проекта Общината не продължи предоставянето на 
услугата, поради финансова невъзможност и проблем със сградния фонд. 

 Клубове на пенсионера.  
В Общината функционират 14 клуба на пенсионера. Със свой клуб разполагат хората в 

пенсионна възраст от всички населени места в общината. Помещенията, в които се помещават 
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клубовете са добре поддържани и оборудвани.  Над 1 360 са  пенсионерите, които се включват в 
дейностите, развивани по клубовете. Осигурена е щатна численост за обслужване на 
пенсионерите - 11 щатни бройки. В клубовете се организират културно-масови мероприятия и се 
развива художествена самодейност. Донякъде с организираната работа по клубовете се 
преодолява липсата на дневен център за възрастни хора. С оглед застаряването на населението в 
общината и все по-нарастващата необходимост от полагане на грижи през деня за възрастните ни 
родители ще се наложи предлагането на такава услуга. 

Община Чирпан 

 Домашен социален патронаж 

Услуга в общността за стари хора в Община Чирпан е Домашният социален патронаж, 
функциониращ  на цялата територия на Община Чирпан, като в това число се обслужват стари 
хора, инвалиди и ветерани от гр.Чирпан и селата с.Свобода, с. Малко Тръново, с.Рупките, 
с.Зетьово и с. Спасово. Капацитетът на патронажа е 215 човека. В момента се обслужват 240. 
Като тенденция се забелязва все повече нарастване на броя на хората желаещи да ползват този 
вид услуги.  

Община Мъглиж 

 Дневен център за възрастни хора на пенсионна възраст „Зорница” 

По вид услуга е специализирана услуга в общността. Доставчик на услугата е  община 
Мъглиж. Ползватели са възрастни хора на пенсионна възраст от гр. Мъглиж. Капацитетът на 
услугата е 30 човека. В началото, при разкриването на услугата имаше много желаещи да я 
ползват, но това беше само докато беше по проект и ползвателите не заплащаха такса за ползване 
на услугите. След изтичането на проекта, услугата продължи да се предоставя като делегирана 
държавна дейност. Постепенно хората започнаха да се отказват и към настоящия момент тя се 
предоставя на 5 ползвателя.   Предлаганата  социална услуга не се възприе адекватно от жителите 
на гр. Мъглиж, имайки предвид психологията им, те не я припознават като средство за 
задоволяване на потребностите си. Целта на услугата е  – предоставяне на комплекс от социални 
услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с 
предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните 
потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти 
на възрастните хора. Предоставяните услуги/дейности са: предоставяне на топла храна 
приготвена на място – всеки делничен ден; организация на свободното време и социалните 
контакти на участниците – ежедневно от социален работник; юридически консултации от юриста 
на общината – веднъж седмично; предоставяне на психологична помощ, психотерапии и 
консултации от психолога на общината – веднъж седмично; достъп до ежедневна преса и 
интернет. Дейността се осъществява от 3 щатни бройки.  

 Домашен социален патронаж  

По вид услуга е специализирана, мобилна услуга в общността. Доставчик на услугата е 
община Мъглиж. Ползватели са възрастни хора на пенсионна възраст от всички населени места. 
Капацитетът на услугата е 80 човека. Към месец април ползватели са 99 човека, а към месец май 
104 човека. Необходимо е, както споменахме по-горе при описанието на групите, пренасочване  на  
потребителите  на Домашния социален патронаж с добро здравословно състояние към свободните 
места  на Дневния център за възрастни хора на пенсионна възраст „Зорница”, с цел - освобождаване на 
капацитет за лежащо болните  и трудно подвижните за доставка на храна в къщи  и чакащите от другите 
населени места на общината. Целта на услугата е  – създаване на комплекс от социални услуги, 
предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и 
хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с 
необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; осъществяване на 
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социални контакти; битови услуги и др. Предоставяните услуги/дейности са: Доставяне на храна; 
Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от 
обслужвания; Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при 
инвалидност или тежко заболяване; Помощ в общуването и в поддържането на социални 
контакти, развлечения и занимания в дома или извън него; Битови услуги – закупуване на 
хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на такси, данъци, електрическа 
енергия, телефон и др. със средства на обслужваното лице; Консултация с личен лекар и 
съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК; Административни и 
правни консултации по проблеми, свързани със социалното подпомагане; Осъществяване на 
социални контакти. 

Дейността се осъществява от 9 щатни бройки, доказала се през годините като най-
популярна и с утвърдени традиции социална услуга. 

 Социални услуги за пенсионери - клубна форма – Пенсионерски клубове   

По вид това не е социална услуга, по-скоро е културно – развлекателна, клубна  дейност 
по интереси услуга в общността. Пенсионерските клубове са разположени в центровете на 
населените места: гр. Мъглиж, с. Тулово, с. Ягода, с. Шаново, с. Зимница, с. Ветрен, с. Дъбово и 
с. Юлиево. Доставчик на услугата е  община Мъглиж. Ползватели са възрастни хора на 
пенсионна възраст от всички населени места, без малките планински. Капацитетът на услугата е 
600 човека. Към месец април 2010 г. ползватели са 647 човека. 

Общината е предоставила база за функциониране на 8 клуба на пенсионерите  с Решения, 
взети на заседания на Общински съвет - Мъглиж. Клубовете се предоставят за безвъзмездно 
стопанисване и управление. В тях възрастните хора осъществяват социални контакти и 
взаимопомощ, дава им се възможност за творчески и спортни изяви, вземат участие в 
разнообразни културни мероприятия и др. Чрез разкриването на Пенсионерските клубове, 
Общинска администрация – Мъглиж си е поставила  за цел да съдейства за поддържане на 
социалните контакти,  социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите. 
За изпълнение на своите цели и инициативи, клубовете сътрудничат с неправителствени 
организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни лица и др. 
Пенсионерските клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, 
здравен, културен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно 
социално включване и социална интеграция в общността на пенсионерите и инвалидите. 
Дейността се осъществява от 7,5 щатни бройки. 

Община Павел баня 

 Домашен социален патронаж.  

Като най-популярна и с утвърдени традиции в Общината е услуга Домашен социален 
патронаж – общинска дейност. 

ДСП предлага комплекс от социални услуги  предоставяни по домовете, свързани с 
доставка на храна; поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения, обитавани 
от ползвателя; осъществяване на социални контакти; др. 
  Домашен социален патронаж гр. Павел баня е с капацитет 200 места, към него  
функционират два филиала - в село Габарево и село Тъжа. Обхванати са всички населени места 
на  общината. Наблюдава се непрекъсната тенденция към увеличаване на желаещите да ползват 
този вид социална услуга, поради което с решение на Общински съвет през 2009г. капацитетът от 
150 е увеличен на 200 места.  Потребителите са възрастни лица, лица с увреждания, участници 
във Отечествената война, военноинвалиди, които не са в състояние да се справят сами със 
задоволяване на основните си жизнени потребности и с организиране на домашния бит. Към 
05.2010г. се обслужват 191 лица, като от началото на  година са заявили желание да ползват 
услугата 29 нови лица. 
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 Дневен център за стари хора   

От месец октомври 2008г. в село Манолово е разкрит Дневен център за стари хора с 
капацитет 30 места. Заведението  представлява комплекс от социални услуги в общността, които 
създават условия за цялостно обслужване на потребителите  през деня и осигурява стимулираща 
инициативността среда. Според Закона за социално подпомагане ДЦСХ е държавна дейност и 
средствата за неговото функциониране се осигуряват от  Републиканския бюджет. Броят на 
персонала е недостатъчен /3 лица : управител, домакин, готвач/ и неговата квалификация не 
предполага осигуряването на широк набор от дейности за подкрепа. Към 20.06.2010г. услугата се 
ползва от 24 лица. 

 Обществена трапезария 

От 01.12.2009г. до 31.04.2010г. по проект „Обществена трапезария” финансиран от Фонд 
„Социално подпомагане”  беше разкрита обществена трапезария в село Тъжа. Услугата се 
предоставяше от персонала на Домашен социален патронаж. 

В продължение на пет месеца там беше осигурявана топла храна на 35 лица изпаднали  в 
нужда. Целевите групи бяха: Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на 
чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – от тях 27 са деца от 2-18г. 
от многодетни семейства и 1 самотен родител; Самотно живеещи възрастни лица , получаващи 
минимални пенсии -7 лица. 

 

 Клубове на пенсионера  

На територията на общината са регистрирани 13 клуба на пенсионера, които се 
финансират от общинския бюджет. Основната им задача е да поддържат социалните контакти за 
активно дълголетие на пенсионерите. Те са верни партньори на Домашен социален патронаж, 
Дом за стари хора с. Търничени, Дневен център за стари хора с.Манолово, с които съвместно 
организират културно-масови прояви и художествена самодейност. Те са поели голяма част от 
функциите на Дневните центрове за стари хора в населените места , където такива не са 
разкрити. 

 

Община Гурково 

 Домашен социален патронаж 

Към общината има разкрита дейност ДСП, която обслужва 77 бр. възрастни и самотни 
хора – приготвя се и доставя храна по домовете им и се извършват някои социални услуги – 
закупуване на лекарства, хранителни продукти, плащане на сметки и др. 

 

Община Николаево 

 Домашен социален патронаж 

Разработена и достъпна за жителите на община Николаево е услугата Домашен социален 
патронаж. Услугата се изразява в специализирана дневна грижа и предоставяне на храна на 
възрастни и самотни хора. При капацитет на предлаганата услуга 56 човека, за 2008 г. от нея са 
се ползвали. – 63 души, за 2009 г. – 62, а към м. април 2010г. се ползват 65 жители на възраст над 
61 години, от които 30 мъже и 35 жени. Всички потребители на услугата са от български 
произход. За предоставяне на услугата са ангажирани 6 социални работника на щатна длъжност 
със стаж по специалността над 10 години и е осигурен транспорт.  
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Община Братя Даскалови 

 Домашен социален патронаж 

В общината функционират два ДСП с общ капацитет 200 човека. ДСП с. Братя Даскалови 
обслужва 14 населени места, а ДСП с. Оризово - 3 населени места. На бенефициентите се 
предоставя топла храна, закупуват се лекарства, оказва им се помощ при попълване на документи 
за социално подпомагане. 

 Дневен център за стари хора 

Дневният център за стари хора е с капацитет 40 души. Намира се в с. Братя Даскалови и 
има за цел да задоволи потребностите на хората от третата възраст от социални контакти и 
изграждане на чувство на значимост с цел преодоляване на социалната изолация. 

Община Опан 

 Домашен социален патронаж, с. Опан  

ДСП е заведение за предоставяне на социални услуги по домовете на гражданите от 
населените места на община Опан. Финансира се на 100% от общинския бюджет. Мисията на 
социалната услуга е да реализира и разширява обществения ангажимент на местната власт към 
възрастните, хората с увреждания, ветераните от войните и военноинвалидите като ги 
подпомогне в тяхната естествена семейна среда. Услуга е обезпечена с необходимото оборудване 
и транспортно средство, отговарящи на нормативната база. Капацитета и е 50 места, 1 към 
настоящия момент обслужва 25 ползватели от цялата община. Предоставяните услуги са: 
доставка на храна по домовете на потребителите, услуги по поддържане на лична и битова 
хигиена, посредничество при извършване на административни, здравни и други услуги, 
поддържане на социални контакти. 

 

        5.4. Услуги и мерки в други сектори 
В тази част на анализа на ситуацията се имат предвид услугите и мерките в секторите на 

здравеопазването, образованието, жилищната политика, заетостта.  
Разглеждането на социалните услуги в по-широк контекст се предопределя от факта, че 

ползвателите на социална подкрепа са носители на различни проблеми, които са решавани в 
другите сектори и дава възможност да се подобри стратегическото планиране и практическата 
реализация на интервенции в тях, но и да се развият и предлагат специфични и приемливи за 
потребителите услуги, като се използват оптимално ресурсите на всяка сфера.   

На територията на област Стара Загора се развиват услуги за деца, младежи и възрастни, 
които решават техни конкретни проблеми и стимулират тяхното активно участие. 

Община Стара Загора 

 Общинска организация на БЧК – Стара Загора 

Организацията обхваща 2 425 членове организирани в 16 дружества в града. 
Приоритетни цели: Повишаване на организационния капацитет на общинската 

организация; Повишаване на възможностите на Общинския съвет за адекватна реакция в 
ситуации на бедствия, аварии и катастрофи (кризи); Разширяване и разнообразяване на социално-
здравните дейности. 

Основни направления: Подготовка и помощ при бедствия; Първа долекарска помощ; 
Социално-оперативни дейности; Хранителна банка – Стара Загора; Промоция за безвъзмездно 
кръводаряване.    

Реализирани кампании и проекти: „Хранителна банка – Стара Загора”; „ Заедно за 
хуманност” – фондонабирателни кампании организирани от младежите от БМЧК за набиране на 
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средства в полза на Хранителната банка; Начало на глобалната кампания на организацията 
„Светът е наш. Ти си на ход”; Предоставяне на храни от интервенционните запаси на 
Европейския съюз за социално слаби лица; Проект „Топъл обяд”, осигуряващ купони за храна на 
деца от институции, посещаващи общински и държавни училища; „Помощ на деца, пострадали 
при ПТП”; Национална кампания „Капка по капка – живот”; Гарова служба за трудно подвижни 
лица – Стара Загора; Национална информационна кампания „Бъди в час”; Съвместна 
благотворителна кампания за Коледа – БЧК и Kaufland; „Здраве в училище”. 

 Български младежки червен кръст  

В младежката структура членуват 35 доброволци, организирани в 4 клуба – „Антисипин”; 
„Социални дейности”; „ Фондонабиране”; „ Връзки с обществеността”. 

Реализирани кампании и проекти: „Светът е наш! Ти си на ход...”; „Здраве в училище”; 
„130 дни заедно за хуманност”; 14 юни - безвъзмездно кръводаряване; 1-ви  декември – 
Национална информационна кампания „Бъди в час!” ; „ Аз обичам сърцето си” . 

 Основни направления: Популяризиране на доброволческата дейност сред връстници; 
Активизиране дейността по превенция на зависимости и болести,  предавани по полов път; 
Организиране благотворителни акции в подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение. 
Работа с деца от социалните заведения; Подкрепа на възрастни хора чрез работа в Хранителна 
банка Стара Загора; Установяване на по-тясно взаимодействие с други младежки организации за 
по-ефективна работа с учащите.  

Основни дейности през 2009г.: Традиционни посещения на доброволците в ДДЛРГ 
„Незабравка”; Разпространение на рекламни материали в 14 училища в Стара загора по проект 
„Здраве в училище”; Кампания за набиране на храни и средства за Хранителна банка – Стара 
Загора; Множество акции по превенция на ХИВ/СПИН съвместно с Местния координационен 
офис по програмата по превенция на ХИВ/СПИН по повод 14-ти февруари, 19-ти май и 1-ви 
декември; Обучение по ПДП за 9 доброволци на БМЧК; Обучение по ПДП за децата от Детска 
полицейска академия; Състезание за млади автомобилисти – „Младите водачи реагират”; 
Кампания „Безопасна ваканция” – демонстрации по ПДП за учениците от начална степен на 
старозагорските училища; Участие, чрез дежурства през летните месеци в програмата за 
разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС и раздаване на хранителни продукти; 
Участие в „Академия за доброволци 2009 – Светът е наш! Ти си на ход.”; Участие в състезание по 
приложно колоездене „Знам и спазвам правилата”; „ Аз обичам сърцето си” – по повод 27.09 
съвместна кампания с кардиолози от МЦ „Прима” и фармацевтична компания „KRKA”. 

 Детски парламент 

Организацията работи с деца от Стара Загора 
Цели на организацията: Да стимулира развитието и популяризира способностите на 

децата в различни области; Да изгражда децата  като добри организатори, представители на най-
младото гражданско общество. 

Основни сфери на дейност на организацията: Образователна; Права на детето; 
Организиране на свободното време на децата.  

Екип: деца и младежи в училищна възраст , участници в Управителен съвет от 30 души; 
доброволци: 15 ученици; специалисти от Община Стара Загора и НПО. 

Добри практики от дейността на организацията: 
1. Образователна програма: ежегодно в училищата се изнасят лекции от екип 

професионалисти по теми, свързани с правата на децата; проблеми на личността и нравствено 
възпитание;  опазване на здравето на децата; превенция на наркомании и насилие. 

2. Програма за свободното време на децата: организиране на занимания по интереси; за 
опознаване културното и историческо наследство на Стара Загора; спортни занимания и 
организиране на детски лагери; опазване на околната среда. 
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 Младежки общински съвет 

МОС Стара Загора работи с младежи на възраст 14–20 години и наброява 50 доброволци 
от средните училища в града.. 

Цели на организацията: 1. Повишаване качеството на информираност и  
образованост на младите хора; 2. Подпомагане и стимулиране на личностното и  
професионално развитие на младите хора; 3. Защита правата на младите хора; 4. Формиране на 
активна гражданска позиция и изграждане на умения за активно участие на младите хора в 
обществения живот на различни нива и сфери; 5. Приобщаване към ценностната система на 
европейската култура. 

Основни сфери на дейност на организацията: Информационна: предоставя на младите 
хора информация , компютърни услуги, достъп до Интернет. Образователна: организира 
семинари и работни срещи по проблеми на младите хора. Клубна: инициира създаването на 
постоянни комисии и клубове по училища за представяне интересите на младите хора. 

Основни източници за финансиране на дейността на организацията: Дарения от 
физически и юридически лица, чуждестранни донори, Община Стара Загора. 
  

  Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, Стара Загора 

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е регистрирано от Старозагорски окръжен съд 
през 1999 г. като нестопанска организация в обществена полза. Мисията на Сдружението е да 
работи за засилване ролята на жените в развитие на гражданското общество и подпомагане на 
уязвимите групи хора в региона. 

Основни сфери на дейност: Предоставяне на социални услуги в общността – Социален 
асистент за деца и възрастни; Консултативен център за деца и жени, в риск или преживели 
насилие - Приемна и Открита телефонна линия; Семеен център за работа с деца с увреждания и 
родителите им; Организиране на обучения, консултации, проучвания; Провеждане на 
застъпнически кампании; Разработване и популяризиране на информационни материали. 

Основни задачи: Реализиране на проекти и програми, насочени към развитието, 
социализацията и реализацията на деца и младежи в неравностойно социално положение; 
Реализиране на програми и проекти за превенция на насилие и подкрепа на пострадали деца и 
жени; Разработване и реализиране на проучвания; обучителни и информационни материали; 
програми и дейности, насочени към целевите групи, граждани, представители на институции и 
организации; Предоставяне на информация и консултации в областта на детски права, права на 
жените, превенция на насилие и трафик на хора; Организиране на благотворителни мероприятия 
за целево набиране на средства за уязвими групи; мобилизиране на доброволчески труд в тяхна 
подкрепа.   

От учредяването си сдружението е реализирало 32 проекта и инициативи, от които в 24 е 
водеща, а в 8 – партнираща организация. 
 

 Сдружение „Здраве и морал“, Стара Загора 

СНЦ „Здраве и морал“ е учредено през 1994 година. Целите, които си поставя 
организацията са развитие и утвърждаване на гражданското общество в община Стара Загора, 
като съдейства за разширяване възможностите за пряко участие на гражданите от общността в 
определяне на приоритетите на местното развитие и способстване като работи за възпитание към 
уважение и грижа да отделния човек и желание за постоянно усъвършенстване и запазване на 
българските семейни традиции и ценности. Сдружението осъществява своята дейност във 
взаимодействие с други държавни, обществени и стопански органи и организации с правомощия 
в социалната дейност и здравеопазване. 

В СНЦ „Здраве и морал” работят лекари със специалности психиатрия и вирусология, 
клинични психолози, социални работници, социални педагози с много голям професионален 
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опит и умения. Голяма част от специалистите са специализирали многократно в чужбина - 
Полша, САЩ, Великобритания, Русия, Украйна и са  участвали в национални форуми - конгреси, 
симпозиуми и научни срещи по специалностите си. 

Групи, в полза на които работи организацията: Деца и младежи - зависими от 
наркотични вещества; Лица, зависими от химически вещества; Хора, живеещи с вируса на hiv и 
болни от спин; Деца и младежи с девиантно поведение; Хора, страдащи от психични болести. 

Основни сфери на дейност на организацията: Здравеопазване; Социални услуги. 
Основни източници за финансиране на дейността на организацията: дарения от 

частни физически лица и юридически лица; донори– български НПО и чуждестранни донори. 
 
 

 Сдружение „Адаптация 21”, Стара Загора 

Групи, в полза на които работи организацията: Социално слаби граждани, психично 
болни, хора с проблеми от семеен характер, лишени от свобода, хора с психични заболявания. 

Цели на организацията: Развитие на психологична и психо-терапевтична дейност; 
Образователно – възпитателна работа на целевите групи; Психо – тренинг на групи хора с висока 
степен на психическо натоварване; психо-профилактика в юношеска и зряла възраст. 

Основни сфери на дейност на организацията: Психо-диагностика; Психо–
профилактика; Психотерапия индивидуална; Психо-тренинг; Програми за социална адаптация. 
 

 Сдружение „Самаряни”, Стара Загора 

Сдружение „Самаряни” възниква като неформално обединение на група млади хора от 
град Стара Загора, които решават да помогнат на десетките деца на улицата в града. В края на 
октомври 1998 г. те уредяват фондация, която през септември 2002 г. е преобразувана в 
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по реда на Глава 
трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

За период от единадесет години (1998-2010 г.) „Самаряни” е реализирала над 50 проекти и 
инициативи с обществена значимост в подкрепа на уязвими групи деца и семейства. Дейността 
си сдружението обезпечава главно от чуждестранни и национални финансиращи организации. 
През 2004 г. „Самаряни” получава лиценз за предоставяне на три основни пакета социални 
услуги на уязвими групи, в среда, близка до семейната.  

Сдружение „Самаряни” притежава опит при работа с деца в риск – деца на улицата, 
просещи деца, отпаднали от образователната система, деца с противообществени прояви. От 
2006 г. организацията работи и с децата от домовете на територията на община Стара Загора. 

Мисията на сдружение „Самаряни” е да работи за пълноценното приобщаване към 
обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на 
територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез 
осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които: са основани на реални потребности; 
съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации; 
подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие; повишават или 
възстановяват социални функции; осигуряват помощ за предотвратяване на последствия. 
Сдружението се занимава и с извършване на консултантски услуги и производство в селското 
стопанство. Работата с доброволци е обособена в „Самарянска доброволческа служба”. В нея 
членуват над 30 специалисти, студенти, ученици с мотивация за работа с уязвими групи. 

Сдружението работи по Компонент 6 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на 
проституиращите мъже и жени чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни 
интервенции” на „Национална програма за превенция и кантрол на ХИВ и сексуално предавани 
инфекции в Р България 2008 – 2015г.”. 
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Има изградени взаимоотношения с младежки формални групи – Младежки общински 
съвет – Стара Загора и СИП – здравно образование, при СОУ „Иван Вазов ”, Клуб „Зараза”, 
които доброволно се включват в тематични партита и обучения на връстници по въпроси, 
свързани с ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции. 

Основни източници за финансиране на дейността на организацията: дарения от 
частни физически и юридически лица; донори – български НПО; чуждестранни донори. 

 
 

 Сдружение „Свят без граници”, Стара Загора 

Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници” реализира дейности от 2000г. 
Екипът включва специалисти с висше образование - социални дейности, лекари, 

специални педагози, психолози, асистенти от легализирани висши учебни заведения, както и 
теренни работници - студенти, различни специалности. Като  доброволци към сдружението се 
включват студенти специалност „Социални дейности” към Тракийски университет град Стара 
Загора, млади хора от Младежка полицейска академия, доброволци от общността. 

Основна мисия на сдружение "Свят без граници" е формиране на общност от прогресивно 
мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество.  

Визията на сдружението е основана на схващането, че ромите трябва да бъдат овластена 
група, която има своето място и участва наравно с всички други социални групи в обществото.  

Основни цели: Подпомагане и личностно изграждане и развитие на ромите като свободни 
личности, обогатяване на знанията на младите в областта на обществените науки, икономиката, 
хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско управление и други области на 
науката, културата, образованието и изкуството; Популяризиране на висшето и средно 
образование сред ромската етническа общност; Овластяване на ромската общност чрез 
извеждането на ромите от положението на жертва и консуматорство; Реализиране на 
практически програми и проекти за промяна на ромската общност и превръщането им в 
заинтересована и граждански активна страна, която знае пред какво я изправят гражданските й 
права и отговорности. 

Подходите, методите, проектите и програмите, които реализират са изработени и се 
изпълняват от ромски експерти, ромски професионалисти и ромски парапрофесионалисти 
директно в общността.   

Дейността си Сдружението развива в Здравно-социален център "Свят без граници" – 
Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца "Свят без граници" в 
квартал "Лозенец" и в Междупоколенческа къща "Свят без граници" с Център за обществена 
подкрепа. 

Сдружение "Свят без граници" е подизпълнител и работи активно по Компонент 5 „ 
Подобряване откриването на случаи и успеха на лечението на туберкулозата в ромска общност” 
на „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за 
периода 2007-2011 година” и по Компонент 5 „ Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората 
от ромска общност, които са в най-голям риск (на възраст 15-25г.) чрез увеличаване на обхвата 
на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността” на „Национална програма 
за превенция и кантрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Р България 2008 – 2015г.”  

Основни области, в които е насочена дейността по Компонент 5 „Ограничаване 
разпространението на туберкулозата сред ромската общност и уязвимите групи” са: 
Идентифициране на инфекциозните случаи; Навременно откриване и качествено лечение; 
Взаимодействие между обществен и частен сектор; Подкрепяща среда; Намаляване на 
стигматизацията; Въвличане на рисковите групи в контрола на туберкулозата; Управление на 
компонента; Мониторинг и оценка. 

Този компонент на програмата цели да ограничи разпространението на туберкулозата сред 
ромите, интравенозните наркомани, лицата с алкохолна зависимост, 



 117

бежанците и търсещите убежище и децата, ползващи социални услуги в общността или 
настанени в специализирани институции, чрез: прилагане на специфични подходи за ранното 
идентифициране на инфекциозните случаи сред тези групи, включително провеждане на 
флуорографски прегледи в райони с по-висока заболеваемост от средната за страната; 
подпомагане лечението на засегнатите; откриване и съдействие за изследване и профилактика на 
показаните контактни; и създаване на по-толерантна и подкрепяща среда за лицата, засегнати от 
заболяването. 

 
 

 Фондация “Малкият принц”, Стара Загора 

През 1999 година група професионалисти, съпричасни към проблемите на децата в риск, 
задавайки въпроси за тяхното бъдеще, създадоха Фондация “Малкият принц”.  

Лекари, психолози, педагози, медицински сестри, социални работници, бизнесмени и 
млади хора от гр.Стара Загора, граждани на Франция и САЩ работят доброволно, в услуга на 
децата, основавайки се на общочовешки ценности: уважение на личността; отказ от расизъм; 
доверие; солидарност. 

Цели: предикция, превенция и промоция на детското здраве; специализирани грижи и 
обучение; интеграция/реитеграция в семейството и обществото. 
Фондация ”Малкият принц” работи в подкрепа на децата от ДМСГД гр. Стара Загора. 

Основни сфери на дейност на организацията: Детско здравеопазване и грижа; Социална 
рехабилитация; Обучителни програми 

Фондация ”Малкият принц” осъществява своята дейност в обществена полза и 
безвъзмездно.  

Основни източници за финансиране на дейността на организацията: Дарения от  
физически и от юридически лица. 

 

 Клуб “Отворено общество”, Стара Загора 

Групи, в полза на които работи организацията са гражданите, социално слаби 
слоеве, институции на местната и държавната власт.  

Цели: Да работи като свободен форум на гражданството, да създава условия за обмен на 
идеи и опит при решаване на проблемите на града и търсенето на пътища за тяхното решаване; 
Да подпомага икономическото и социално развитие на Стара Загора; да съдейства за разгръщане 
на духовния потенциал, за опазване на културната идентичност и за повишаване на общото 
благосъстояние на града; Да затвърди позициите си на прецизен коректив и толерантен партньор 
на институциите от местните и държавни власти, гражданските организации и други общности от 
неправител-ствения сектор; Да оптимизира по-нататъшното развитие на клуба чрез усвояване на 
профе-сионални стандарти на работа. Да актуализира и приведе клубната стратегия в 
съответствие с променящата се действителност, качествено да повиши нивото на програмната 
политика на клуба за постигане на финансова неза-висимост и стабилност; Да разработи система 
за повишаване на квалификацията на действащия членски и административен състав, за 
усвояване на нови ресурси, за привличане на консултанти, лобисти и попълване на 
доброволческия корпус; Да разгръща своята дейност на широка партньорска основа чрез 
включване в национални мрежи, участие в коалиции и групи от сродни организации в региона и 
страната и като разширява схемата с международни контакти; Да въвежда нови форми за 
набиране на средства от общността и донори, да организира и провежда благотворителни 
кампании и акции; Да разработва и прилага в своята дейност успешни практики и съвременни 
мо-дели на благотворителност; Да популяризира ценностната скала на нова дарителска култура и 
философия на спомоществователството у нас.  

Основни дейности:  
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Програмна дейност: Клуб “Отворено общество” инициира и оперативно реализира 
собствени и съвместно с други сдружения проекти, насочени към развитието на гражданското 
общество и към положителна социална промяна в града. Стратегическите направления, в които 
клубът ще разгръща дейността си, са правна реформа, реформа в местното самоуправление и 
социална дейност.  

Клубна дейност: Цялостната дейност на клуба съчетава философията на отвореното 
общество с местните потребности и интереси - това са инициативи, свързани с гражданската 
ангажираност и местните демократични институции. 

Информационна дейност: Информационният център осведомява обществеността за 
дейността на фондацията, мрежата от клубове и учредените от фондацията организации, както и 
за техните възможности и процедури за подкрепа на лица и организации. Центърът предлага 
информация и консултации в областта на образованието, нестопанските организации и 
международните програми.  

Спомагателна стопанска дейност: организацията извършва компютърни и други услуги.  
Основни източници за финансиране дейността на организацията: дарения от частни 

физически лица и юридически лица; чуждестранни донори.  
 

 Фондация „Лозенец”, Стара Загора 

Фондацията и създадена през 1999 година. Цели: подобряване на образованието и 
професионалната квалификация на ромското население в област Стара Загора; съхранение и 
развитие на ромската култура и традиции; развитие на партньорство с училищата, 
университетите и други културни и образователни институции; развитие на различни проекти в 
сферата на образованието, културата, здравеопазването и социалната сфера, с обща цел – 
подобряване условията на живот на ромското население и тяхното активно участие в социалния 
живот.   

Фондация „Лозенец” е член на Консултативния комитет по ромските проблеми при 
МТСП, а също и член на Консултативния комитет по интеграция при Министерство на 
културата. Работи в партньорство с държавната и местни власти, много неправителствени 
организации и др. 
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 Фондация „ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД-СТАРА ЗАГОРА” 

Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора е учредена на 10 юни 2003 г. Фондът е 
създаден по инициатива на Обществен съвет за социални дейности и закрила на детето – Стара 
Загора, който обединява усилията на десетки неправителствени организации и общественици.  

Той е част от Пилотната програма „Обществени фондове и социални предприятия”, 
финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID). Програмата се 
изпълнява от Каунтърпарт Интернешънъл – американска неправителствена организация, 
подпомагаща развитието на общностите и гражданското общество в над 60 страни по света. С 
финансовата помощ на Програмата в България вече са създадени и работят дарителски фондове в 
градовете Чепеларе, Благоевград и Габрово. Те ефективно доразвиват и реализират инициативи, 
съответстващи на местните потребности. Практиката в тези градове показва, че ясните правила 
на работа, широката публичност и консенсусното решаване на приоритетни проблеми на 
общността възраждат дарителството и активират гражданското участие на всеки, независимо от 
материалното му състояние.  

В Стара Загора Фондът оказва конкретна помощ при разработване и осъществяване на 
стратегии, програми и проекти в социалната сфера. Той развива и утвърждава идеалите на 
гражданското общество. Целта му е да акумулира средства за финансиране на значими за цялата 
общност проекти.  

Фондът насърчава сътрудничеството между органите на местното самоуправление, бизнес 
средите и неправителствените организации. Принципите на Фонда позволяват прякото участие 
на гражданите в определянето на приоритетите на местното развитие, чрез публични форми, на 
които се прави оценка на нуждите на общността.  

  Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора 

Агенцията за регионално икономическо развитие е сдружение с идеална цел, създадено за 
да подпомага малките и средни фирми в техния стремеж към финансова стабилност, растеж и 
търсене на собствено място на националния и международен пазар; да работи за подкрепа на 
местните власти и мобилизиране възможностите на различни институции за комплексно 
икономическо развитие на региона.  

Основните цели на АРИР са: Насърчаване и подпомагане развитието на 
предприемачеството и малкия и среден бизнес; Подкрепа на местните власти в дейността им за 
постигане на устойчиво местно развитие и създаване на благоприятна бизнес среда; 
Популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции; 

Агенцията за регионално икономическо развитие работи над 13 години в подкрепа на 
бизнеса и общините за местно и регионално развитие.  През това време е реализирала успешно 
над 50 проекта, финансирани както по различни европейски програми и други донори, така и от 
местните управи и бизнеса.  

АРИР се наложи в регион Стара Загора като една от организациите с най-богат опит и 
експертен капацитет в разработване и управление на проекти в подкрепа на местните общности и 
бизнеса, а също и индивидуални проекти на МТСП.  Партньорството с организации и институции 
и екипният подход в работата са другата причина за успехите на сдружението.  

АРИР работи активно с малките и средни предприятия от региона за повишаване на 
тяхната конкурентноспособност и утвърждаване на пазара чрез иновации, развитие на човешките 
ресурси и инвестиции. В тази област Агенцията  предоставя консултации при разработване на 
проектни предложения за финансиране по оперативни програми  „Развитие на човешките 
ресурси и насърчаване на заетостта” и „Конкурентноспособност", Програмата за развитие на 
селските райони, както и от други източници. Опитният екип е в състояние да оказва техническа 
помощ и при управление на вече финансирани проекти.    

АРИР подкрепя местните управи от региона като работи както по проблемите на 
стратегическото и оперативно планиране на местното развитие като цяло или в определени 
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сектори, така при подготовката и реализацията на проекти, финансирани от Европейската 
комисия и други източници. 
 

 Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве   

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) е 
неправителствена организация, основана през 1992 г, регистрирана в публичния регистър като 
сдружение в обществена полза. Целите на БАСП са фокусирани върху промотирането и 
предлагането на адекватни услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на 
информация за различни аспекти на сексуалното здраве, безопасния секс и контрацепцията, 
социалната равнопоставеност на половете. 

Основни сфери на дейност на организацията: Профилактика и здравна култура; 
Консултативна дейност в областта на контрацепцията и гинекологичните заболявания. 

Целевите групи на организацията са разнородни – млади хора, групи в неравностойно 
положение, младежи от институциите, етнически малцинства (с основен фокус роми), 
медицински специалисти, учители и персонал в средните училища, общопрактикуващи лекари, 
жени в селски региони и др. БАСП има свои центрове в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара 
Загора и Плевен, а също партнира на местно ниво с редица неправителствени организации в 
Бургас, Враца, Габрово, Велико Търново, Ловеч, Хасково и др. Асоциацията има 8 щатни 
служители и 27 нещатни сътрудници. 

Основни източници за финансиране на дейността на организацията: Дарения от 
физически лица; 

Добри практики от дейността на организацията: Дейността на Асоциацията по 
семейно планиране е насочено предимно към младите хора, защото те още нямат формирани 
сексуални навици. Целта е те да получат необходимите специализирани съвети, за да могат сами 
да изберат кога да започнат сексуалния си живот, както и момента да станат родители. 

През 2007 г. организацията беше подпомагана и от 200 доброволци – ученици, студенти, 
журналисти, фармацевти, училищни и университетски преподаватели, икономисти и юристи.  В 
България БАСП е съосновател на Националната АНТИСПИН коалиция. 
 

  МКБППМН към Община Стара Загора 

Противодействието на детското асоциално поведение и мерките, които са алтернатива на 
наказанието по отношение на деца - правонарушители са регламентирани в Закона за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). 

Съгласно чл. 6 ал. 1 и 2 от ЗБППМН съставът на МКБППМН към Община Стара Загора е 
определен със Заповед № РД-25-595 от 11.03.2009 г. на Кмета на общината и включва 15 членове, 
които са представители на различни институции и организации, свързани с формирането и 
развитието на подрастващите. 

Местните комисии за борба с противообществените прояви на непълнолетни и 
пълнолетни (МКБППМН) са орган, който контролира социално-превантивната дейност на 
територията на всяка община, като издирва деца, които се нуждаят от помощ и взема мерки за 
тяхната социална защита и развитие. МКБППМН разглежда деяния, взема възпитателни мерки и 
прави предложения към съда за възпитателни наказания. От комисията се очаква да оказва 
подкрепа на родителите и да контролира грижата за деца от общината, които са настанени във 
възпитателни институции. 
 

  Детска педагогическа стая 
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Детските педагогически стаи осъществяват широк кръг от дейности за разкриване, 
изучаване и отстраняване на факторите, обуславящи извършването на престъпления и 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните като: 

• издирване на деца, извършители на противообществени прояви и престъпления и на 
деца, изпаднали в безнадзорност или напуснали домовете си. 

• прилагане на мерки за коригиране на асоциалното поведение 

• оказване специализирана помощ за  малолетни и непълнолетни – обект на престъпно 
посегателство  

• оказване на  полицейска закрила по Закона за закрила на детето 

• анализиране  динамиката, структурата и тенденциите на престъпността сред малолетните 
и непълнолетните и предлагане на мерки за подобряване организацията на превантивната работа 
с подрастващи. 

• взаимодействие с други държавни органи и институции (МКБППМН, ОЗД, НПО и др.) и 
провеждане на превантивни дейности с подрастващи, родители и педагози – срещи, беседи, 
дискусии и др.  

  Ресурсен център – Стара Загора 

Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 
ученици със специални образователни потребности са държавни обслужващи звена - 
извънучилищни педагогически учреждения, в системата на народната просвета. Тяхна 
основна цел е подпомогане успешното интегриране и включване на децата и учениците със 
специални образователни потребности (СОП) в общообразователна среда. 

Ресурсен център – Стара Загора е звено в системата на средното образование. Неговата 
основна цел е да подпомага интеграцията и включването на децата и учениците със 
специални образователни потребности, чрез предоставяне на качествени образователни 
услуги.   

Центърът разполага с екип от квалифицирани специалисти /ресурсни учители, логопеди, 
педагози на зрително затруднени деца, слухово-речеви рехабилитатори, психолози/, които 
имат дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни  потребности.  
Освен корекционна и  обучителна дейност ресурсните учители имат и поддържаща роля в 
процеса на  комуникация в самото семейство. Това включва стимулиране на познавателното  
развитие, следване на специфичните интереси на всяко дете и семейство и  предлагане на 
дейности, които развиват умения за учене и усвояване на нов  стимулен материал. Някои от 
ресурсните учители участват като консултанти при  провеждането на държавните зрелостни 
изпити на ученици със специални  образователни потребности. 

В момента в Ресурсен център - Стара Загора работят 41 ресурсни учители в 60 
общообразователни училища и  в 31  детски градини в цялата област Стара Загора. 

 
 Областен съвет по наркотични вещества – Стара Загора 

Съветът е консултативен орган към Община Стара Загора и осъществява своята дейност 
на основание Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Правилника за 
организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и ЗМСМА. 
Областният съвет по наркотични вещества – Стара Загора е колективен орган. Състои се от 
председател, секретар и членове. При осъществяване на своите функции Съвета си сътрудничи и 
обменя информация с други институции и организации. Финансира се със средства от държавния 
бюджет чрез общинския бюджет. В края на всяка година Съветът отчита дейността си пред 
Националния съвет по наркотичните вещества, пред Кмета на общината и пред Общинския 
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съвет. Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете 
на Съвета.   

Съветът по наркотичните вещества – Стара Загора: Разработва, осигурява и координира 
изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и 
незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори в съответствие с националните 
програми; Предлага, чрез кмета на Община Стара Загора проекта за бюджет за осигуряване на 
средства за провеждане на общинската политика в тази област; Създава Превантивен 
информационен център, като звено на общинско равнище. 
  

 Местен координационен офис по ХИВ/СПИН 

Подпомага реализирането на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на 
общинско ниво с оглед ограничаване разпространението на болестта, както и формиране на 
знание в обществото и подходящо поведение в рисковите групи за намаляване 
разпространението на СПИН. Създадава необходимите организационни, методически и 
информационни условия за координация и мониторинг на специфичните дейности по 
компонентите на Програмата на общинско равнище. Организира и провежда обучение на кадри 
от различните сектори на обществения живот на територията на общината, което позволява да се 
отчете местната специфика и създава възможност за провеждане на оперативни консултации на 
място. Идентифицира проблеми и потребности, приема предложения, оказва съдействие и 
подкрепа от страна на местните власти при реализацията на отделни дейности и мероприятия по 
Програмата на територията на общината. През 2009г. се учреди Местeн обществен комитет по 
ХИВ/СПИН. 

Програма „Превеция и контрол на ХИВ/СПИН” се финансира от Глобалния фонд за борба 
срещу СПИН, туберкулоза и малария. 

Цели: Задържане ниското ниво на разпространение на ХИВ в България и доизграждане на 
съществуващите структури, ангажирани с проблематиката на ХИВ/СПИН; Получаване на 
надеждна картина за разпространението на ХИВ/СПИН; Провеждане на ефективни интервенции 
за намаляне на рисковото поведение сред уязвимите групи; Осигуряване на достъп на целевите 
групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН до грижи и качествено лечение. 

Компоненти - Програмата се състои от 8 компонента, 7 от които се реализират на 
територията на Община Стара Загора:  

Компонент 1: "Изграждане на капацитет за превенция на ХИВ в здравния и социалния 
сектор" – дейностите по този компонент се изпълняват от РИОКОЗ – Стара Загора. 

Компонент 2: "Изграждане и функциониране на национална система за второ поколение 
епидемиологичен надзор" – дейностите по този компонент се изпълняват от РИОКОЗ – Стара 
Загора. 

Компонент 3: "Укрепване и промоция на услугите по доброволното консултиране и 
изследване" – дейностите по този компонент се изпълняват от РИОКОЗ – Стара Загора. 

Компонент 5: "Превенция на ХИВ в ромска общност" – дейностите по този компонент се 
изпълняват от СНЦ „Свят без граници”.  

Компонент 6: "Превенция на ХИВ сред проституиращи" – дейностите по този компонент 
се изпълняват от СНЦ „Самаряни”.  

Компонент 7: "Превенция на ХИВ сред младите хора" – дейностите по този компонент се 
изпълняват от Община Стара Загора. 

Компонент 8: „Подходящи и достъпни лечение и грижи за хората живеещи с 
ХИВ/СПИН” – дейностите по този компонент се изпълняват от сектора, разкрит към 
Инфекциозно отделение към МБАЛ „проф. Д-р Ст. Киркович” АД, Стара Загора 

Местни координационни офиси по Програмата са изградени в градовете, в които се 
осъществяват дейности по повече от един от компонентите на Програмата, а именно Благоевград, 
Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София. 
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 Община Казанлък 

 Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания 

Целта  на тази програма е осигуряване на заетост на безработни от тази група, изграждане 
на достъпна работна среда и/ или адаптиране и оборудване на работни места за тях. Повишават 
се  възможностите за трудова реализация на хората с намалена работоспособност, предвидено и 
професионално обучение. През 2009 г. в Община Казанлък по тази  програма са включени три 
лица, на които е осигурена трудова заетост в гр.Казанлък. 

 РЦПИОВДУСОП Стара Загора   

Ресурсни учители –Девет ресурсни учители и един психолог в щата на Ресурсен център 
Стара Загора успешно подпомагат интегрирането  на децата и учениците със  специфични 
образователни потребности. На територията на Община Казанлък се обучават в 11 детски 
градини  21 деца със специални образователни потребности. В 21 училища се обучават 71 
ученика със специални образователни потребности. Децата със специални образователни 
потребности и техните семейства получават консултации по редица въпроси, свързани с 
образователно- възпитателния процес и  рехабилитационната дейност. За всички интегрирани 
деца са изготвени индивидуални планове за развитие. В училищата има сформирани 
мултидисциплинарни екипи. 

 МКБППМН съвместно с ДПС към РУ” Полиция” Казанлък  

Местната комисия, съвместно с инспекторите от ДПС към РУ „Полиция” и органите на 
образованието издирват и установяват малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от подкрепа. 
Работят съвместно, по сигнали за  деца с отклоняващо поведение, като се извършват действия по 
тяхната социална защита и развитие. Указва се подкрепа на децата, както и подкрепа и контрол 
на родителите в грижата за децата. Разглеждат се деянията по чл.11, ал.1 от ЗБППМН и се 
налагат възпитателни мерки. Оказва се съдействие на лицата излезли от СПИ, ВУИ, ПД и 
приютите за безнадзорни деца за уреждане на основните им битови, трудови, социални и други 
проблеми. 

 

 Община Раднево 

 МКБППМН и Детска педагогическа стая - работа с деца с отклоняващо 
поведение 

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
(МКБППМН) са орган, който контролира социално-превантивната дейност на територията на 
общината, като издирва деца, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална 
защита и развитие. МКБППМН разглежда деяния, взема възпитателни мерки и прави 
предложения към съда за възпитателни наказания. Комисията оказва подкрепа на родителите и 
контролира грижата за деца от общината, които са настанени във възпитателни институции.   

 Програмата “Предоставяне на социални помощи при прилагане на 
диференциран подход”  

Програмата цели осигуряване на основните жизнени потребности и допълване на 
доходите на бедни лица и семейства до диференцирания минимален доход, чрез предоставяне на 
месечни, целеви и еднократни помощи, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника 
за неговото прилагане. Помощите се отпускат след преценка на доходното и имуществено 
състояние, семейното положение и здравословно състояние на лицата и семействата, като се 
прилага диференциран подход към всеки отделен случай; осигурява здравните вноски на лицата; 
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предоставя целеви средства за диагностика и лечение в болнични заведения на български 
граждани с прекъснати здравно-осигурителни права. Приоритетно помощите се предоставят на 
самотни възрастни хора, хора с увреждания, родители, които сами отглеждат децата си. За тях 
диференцираният минимален доход за определяне на размера на месечната помощ е в по-голям 
размер. През 2009 г. в община Раднево с месечни социални помощи са подпомогнати общо 176 
лица и семейства, а през 2008 г. са подпомогнати общо 232 лица и семейства. В сравнение с 2008 
г. се отчита намаляване на случаите, обект на социално подпомагане, което до голяма степен се 
дължи на промяната в условията за получаване на помощи.  

 Програма “Целева социална защита за отопление”.   

За покриване на част от разходите за отопление през зимния период се предоставят целеви 
помощи за отопление. Основен приоритет са самотно живеещите възрастни хора, хората с трайни 
увреждания и родителите, които сами отглеждат децата си, като се осигурява облекчен достъп до 
помощта. Наблюдава се намаление в броя на подпомогнатите случаи и по тази програма. За 
отоплителен сезон 2009/2010 г., обхващащ периода от 1 ноември до 31 март, в общината са 
отпуснати целеви помощи за отопление общо на 529 лица и семейства, спрямо 530 случая за 
отоплителен сезон 2008/2009 година.  

 

 Програмата “Закрила на детето”   

Програмата оказва финансова подкрепа на семействата и е в съответствие и изпълнение на 
принципите за закрила – отглеждане на децата в семейна среда. Тя е част от работата по 
превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на деца в семейства на роднини и близки. 
За 2008 г. в община Раднево е оказана финансова подкрепа на 23 деца (от тях 11 деца са 
получили еднократна помощ), 2 деца за работа по превенция на изоставянето и 10 деца  
настанени  в семейства на роднини или близки са на месечни помощи. През 2009 г. са 
подпомогнати 26 деца (12 еднократна помощ). Наблюдава се леко повишаване на общия брой на 
случаите на деца, нуждаещи се от финансова подкрепа. Като тази тенденция се запазва и през 
2010 г. Към 31.05.2010 г. случаите са 24. 

 Мерки за социално включване, реализирани от Д „БТ”, община Раднево 

• НП”От социална помощи към осигуряване на заетост” – включени 61 лица; 

• НП”Помощ за пенсиониране” – 3 лица; 

• НП”Асистенти на хора с увреждания” – 22 „личен асистент” и 14„социален асистент”; 

• НП „Социални услуги в семейна среда” – 6 лица; 

• НП”За заетост и обучение на хора с трайни увреждания” -2 лица; 

• НП”Старт на кариерата” – 1 лице; 

• Програми и мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа 
интеграция на рискови групи на пазара на труда: 

- лица с увреждания – 5; 

- майки с деца до 3 г. и самотни родители – 3; 

 

 Община Чирпан 

 СНЦ „Детелини-Чирпан” 

Предмет на дейност на СНЦ ”Детелини-Чирпан” е: предоставянето и развитието на 
социални услуги в общността за деца, деца в риск, възрастни хора, хора в неравностойно 
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положение и други хора увреждания; предоставянето на здравни грижи и грижи за деца; 
обединяване усилията на местната общественост, държавните и общинските органи за социална, 
професионална и личностна реализация на деца, деца в риск, младежи, жени, хора с увреждания 
и други групи в неравностойно положение; подобряване качеството на образование, 
здравеопазване и социални услуги сред населението; разработване, реализация и управление на 
проекти и програми в областта на социалните услуги, здравни грижи и грижи за деца в областта 
на културата, образованието, спорта, туризма, здравеопазването, социална дейност, екология, 
стопански живот, земеделието и професионалното обучение; организиране на семинари, 
конференции, консултации, дискусии и срещи; организиране на курсове и обучения за 
квалификация и преквалификация; разкриване и управление на Дневен център деца с 
увреждания; разкриване и управление на Социално предприятие за подпомагане личностната и 
професионална реализация на лица навършили пълнолетие, пребивавали в социални институции, 
подпомага държавните органи в борбата с престъпността, противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни; реализира всякакви дейности допустими от националното 
законодателство за реализиране на целите на сдружението. 

Основни цели на сдружението са: Обединяване усилията на местната общественост, 
държавните и общински органи за социална, професионална и личностна реализация на деца, 
деца в риск, младежи, жени, хора с увреждания и други групи в неравностойно положение; 
Подобряване качеството на живот и достъпа до образование, здравеопазване и социални услуги 
сред  населението; Насърчаване на предприемачеството във всички сфери на стопанския живот; 
Насърчаване екологосъобразния начин на живот. 
 

 Община Мъглиж 

 РЦПИОВДУСОП Стара Загора 
Ресурсни учители - Три броя ресурсни учители, един логопед и един психолог в щата на 

Ресурсен център - Стара Загора успешно подпомагат интегрираното обучение и възпитание на 3 деца и 
20 ученика със специфични образователни потребности. Децата с увреждания и техните семейства 
получават консултации по редица въпроси, свързани с образователно- възпитателния процес и 
рехабилитационната дейност. За всички интегрирани деца са изготвени индивидуални планове за 
развитие. В училищата има сформирани мултидисциплинарни екипи. 

 МКБППМН съвместно с ИДПС към РУ на МВР – Казанлък и ПУ – Мъглиж  

Структурите работят с деца с девиантно поведение и по превенция на детската престъпност. 
Налагат се възпитателни мерки по ЗБППМН на малолетни и непълнолетни правонарушители и на 
родители, в определени случаи. 

 Съставът  на МКБППМН е определен на основание чл. 6, ал. 1 от ЗБППМН и утвърден 
със Заповед № РД-09-953 от 02.12.2008 год. на кмета на Община Мъглиж 
       Комисията е ангажирала специалисти от различни сфери на социалната практика - юриста, 
нач.отдел “Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане”, гл. експерт “Образование 
и култура”, психолог към Направление “Образование”, инспектор ДПС, лекар на индивидуална 
практика, педагози.            .  

Основен акцент в дейността на комисията е социално - превантивната дейност за 
формиране на позитивна детска личност, съгласно чл.10 от ЗБППМН. Комисията работи по 
Общинска програма за превенция на насилието между учениците, включваща шест основни 
приоритетни области и задачи:       

На проведените 17 възпитателни дела комисията е наложила на нарушителите общо 24 
възпитателни мерки, а двама са санкционираните родители - по чл.15 от ЗБППМН. Комисията 
осъществява своята дейност с помощта  на 4-ма обществени възпитатели, определени  съгласно 
чл. 41 и чл.42 от ЗБППМН, които са разпределени да отговарят за  4 района в общината.  
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 Община Павел баня 

 РЦПИОВДУСОП Стара Загора 

Ресурсни учители – 2-ма. Те два пъти седмично подпомагат деца със специални 
образователни потребности с цел интегрирането им в общообразователните училища. През 2009-
2010г. общо 14 деца  от селата Скобелево - 6, Горно Сахране - 3 и гр. Павел баня - 5 получават  
интегрирано обучение. За всички интегрирани деца са изготвени индивидуални планове за 
развитие. 

 Дейности на МКБППМН  

Като основна дейност на местната комисия е противодействието и борбата с 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и подпомагането нормалното 
развитие и възпитание на извършителите им. 

Към МКБППМН работят четирима обществени възпитатели, които оказват помощ на 
родители /близки, роднини/, изпитващи затруднения във възпитаването на малолетни и 
непълнолетни, работят превантивно с деца в риск от извършване на противообществена проява. 
Провеждат се анкети сред ученици във връзка изясняване на причините за агресивно поведение 
сред подрастващите, Съвместно с други заинтересовани органи се четат лекции и се организират 
тематични беседи с превантивна цел - „Превенция трафика на хора", „Видове зависимости и 
вредата от приемане на наркотици", "Рисково сексуално поведение" и т.н. Съвместно с 
инспекторите при детска педагогическа стая и дирекциите "Социално подпомагане", издирват и 
установяват малолетни и непълнолетни нарушители, които се нуждаят от помощ,  вземат мерки 
за тяхната социална защита и развитие. 

 
 

6. Оценка на ресурсите за развитие на социални 
услуги в област Стара Загора 

 
6.1. Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги 

 

В настоящия анализ на ситуацията човешките ресурси са разгледани в тяхната структура и 
динамика. По-горе ясно са изведени тенденциите на трайно намаляване и застаряване на 
населението в област Стара Загора, като са посочени и причините за това. Анализът съдържа и 
данни за икономическата активност, безработицата и заетостта, от гледна точка на 
образователния, възрастов и професионално- квалификационен състав на работната сила, както и 
миграциите към по-развити в икономическо отношение съседни области. Застаряването на 
населението и де популацията оказват и ще оказват за бъдеще негативно влияние върху 
структурата на общинските икономики в областта. Една от предпоставките за ефективност на 
социалните  услуги е наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и 
обучението на човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за качествени услуги.  

 

6.1.1   Персонал за управление на  социалната сфера – общини и Дирекции 
„Социално подпомагане”  
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Реалната работа по управлението на социална сфера се извършва от служителите в общинските 
администрации и Дирекциите „Социално подпомагане”:  
- В община Стара Загора е обособен самостоятелен отдел „Здравеопазване и социални дейности”, 
който отговаря за управлението на социалните услуги. В структурата му освен началник отдел, 
работят 1 гл. експерт „Социални дейности”, 1 гл. експерт „Здравеопазване”, 2-ма мл. експерти 
„Социални дейности”, 1 мл.експерт „Икономика и анализи”, 1 гл. специалист „Здравни и 
социални програми и проекти” и 1 мл. специалист „Интеграция на малцинствата”. Всички 
служители имат необходимата квалификация и опит. Ежегодно участват в различни обучения.  

 За финансовото обезпечаване и отчетност на социалните услуги е създадено и Филиално 
счетоводство „Социални домове”, в което освен гл. счетоводител, работят трима оперативни 
счетоводители и организатор ТРЗ. 

Отделът е в ресора на Заместник кмет „Хуманитарни дейности”, който отговаря и за 
сферите образование и култура. 

- В община Казанлък има назначен старши експерт „Социални дейности” към отдел „ 
Образование, здравеопазване и младежки дейности”  

- В община Раднево – гл. експерт към дирекция „Евроинтеграция и социална политика” 
- В община Гълъбово – гл. експерт „Стопански дейности и социално развитие” 
- В община Мъглиж – мл. експерт  „Здравеопазване и социални дейности” 
- В община Павел баня – ръководител ОССУ 
- В общините Опан, Гурково, Николаево, Чирпан и Братя Даскалови няма назначени 

служители, отговарящи за социалната сфера. 
Като изключим община Стара Загора, останалите общини не разполагат с необходимия 
административен капацитет за управление на социалната сфера. 
Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) е териториално структурно звено на 
Агенцията за социално подпомагане, базирана в областните градове. Дирекциите “Социално 
подпомагане” са териториални структури на АСП,  които в област Стара Загора са базирани в 7 
от общо 11 общини. Няма принцип, по който е определен този териториален обхват на 
дирекциите (делението не е съобразено нито с броя на населението, нито с броя на населените 
места).  

След последните промени в социалното законодателство чувствително се намали броят на 
персонала и дирекциите вече не разполагат с достатъчен човешки ресурс.  

 

                                                                                                                              Таблица 38 

Структура на Дирекциите “Социално подпомагане”, област Стара Загора 

  

      ДСП Териториален 
обхват – общини 

 

ДСП - Гурково 
Гурково  
и Николаево 

Отдел "СЗ"  

Отдел "Закрила на 
детето" 

 

Отдел "Хора с 
увреждания и 
социални услуги" 

 

ДСП - Гълъбово Гълъбово 
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Отдел "СЗ"  

Отдел "Закрила на 
детето" 

 

Отдел "Хора с 
увреждания и 
социални услуги" 

 

ДСП - Казанлък Казанлък и Павел 
баня 

Отдел "СЗ"  
Отдел "Закрила на 
детето" 

 

Отдел "Хора с 
увреждания и 
социални услуги" 

 

ДСП - Мъглиж Мъглиж 
Отдел "СЗ"  
Отдел "Закрила на 
детето" 

 

Отдел "Хора с 
увреждания и 
социални услуги" 

 

ДСП - Раднево Раднево 
Отдел "СЗ"  
Отдел "Закрила на 
детето" 

 

Отдел "Хора с 
увреждания и 
социални услуги" 

 

ДСП – Стара Загора Стара Загора и 
Опан 

Отдел "СЗ"  
Отдел "Закрила на 
детето" 

 

Отдел "Хора с 
увреждания и 
социални услуги" 

 

ДСП - Чирпан Чирпан и Братя 
Даскалови 

Отдел "СЗ"  
Отдел "Закрила на 
детето" 

 

Отдел "Хора с 
увреждания и 
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социални услуги" 

 
Д”СП” от област Стара Загора носят отговорност и изпълняват конкретни задачи за развитие на 
социалните услуги. Предвид основните си функции, целите и задачите на  ДСП са свързани с:  

- 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;  

- оказване на методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни екипи;  

- планиране (съвместно с Дирекции 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. 

 

6.1.2 Наличен персонал в действащите социални услуги 

Числеността на персонала в социалните услуги, делегирана даржавна дейност в област Стара 
Загора е определена съгласно утвърдената със Заповед № РД01/280 от 24.03.2008г. на Министъра 
на труда и социалната политика Методика за определяне числеността на персонала в 
специализираните институции и социалните услуги в общностт. Определянето на длъжностите е 
съобразено с вида на услугата и цели предоставянето на качествена грижа.  
Прави впечатление факта, че в голяма част от услугите, ситуирани в малките населени места 
отдалечени от общинските центрове се посочват свободни длъжности. Това най-често е 
квалифициран персонал – напр. медицински (мед. сестри, рехабилитатори и лекари - в ДДУИ с. 
Петрово, ДДУИ с. Сл. кладенец, ДВХПР с. Лясково, ДСХ № 1 гр. Казанлък). Териториалната 
отдалеченост, ниското заплащане в социалните услуги и синдромът на „бързото прегаряне” са 
основни причини за текучество на квалифицирани кадри и наличие на свободни работни места.  
Недостатъчен е броят на специалистите-логопеди, което на практика води до трайно незаемане 
на тези длъжности в социалните услуги. 
Независимо от факта, че в гр. Стара Загора в Тракийски университет се обучават студенти по 
„Социални дейности” и социалните услуги са бази за тяхното обучение и стаж, много малка част 
от завършилите започват работа като социални работници. 
Осезаемо се отчита непрекъснатата нужда от методическа подкрепа и регулярни супервизии на 
работещите в сферата на социалната дейност. 

  Услугите, които се управляват от външни доставчици - НПО са по-добре обезпечени с 
човешки ресурс. Обикновено те разполагат с оптимален брой персонал с необходимата 
квалификация.   
 

6.1.3  Включване на НПО като доставчици на услуги 
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Съгласно Закона за социално подпомагане социалните услуги могат да бъдат извършвани 
от държавата, общините, от физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически 
лица.  

На територията на област Стара Загора доставчици на социални услуги са общините и 
юридически лица. Според регистъра на ДАЗД за работа с деца в област Стара Загора са 
лицензирани общо 7 юридически и физически лица – 6 в община Стара Загора и 1 в община 
Казанлък.  

Значително по-голям е броят на лицензираните доставчици за възрастни. По данни на 
АСП техният брой е 19 (18 в община Стара Загора и 1 в община Казанлък), които включват 2 
физически и 17 юридически лица. Почти всички лицензирани доставчици имат правото да 
предоставят няколко услуги.  

През последните години в област Стара Загора са  установени различни практики за 
въвличане и трайно участие на неправителствените организации в управлението на социалните 
услуги. Видно от гореизложеното дейността по предоставяне на социални услуги от НПО е 
съсредоточена в община Стара Загора. Някои проекти са разработени и реализирани съвместно 
от НПО и общинската администрация, други са разработени от организациите, но се реализират в 
партньорство с местната власт.  

През 2006г., с Решение № 774 на Общински съвет Стара Загора е приета „Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, 
кметства и сдружения на граждани”, с която се определят условията и реда за финансиране на 
проекти в областта на общественото образование на децата, общественото здравеопазване, 
социалното дело, опазването на околната среда, опазването на историческото и културното 
наследство, реализирани от неправителствените организации, сдружения на гражданите и 
кметствата на територията на общината. В тази връзка, ежегодно в общинския бюджет се заделят 
средства за осъществяване на тази дейност. 
До момента в община Стара Загора действат 5 услуги, които след конкурс са възложени на НПО 
като външен доставчик. Наблюденията показват, че интересът от страна на организациите не е 
много голям и обикновено при обявяване на конкурсната процедура има само по един кандидат. 
Управлението на местната власт с широко участие на гражданите е както белег за демокрация, 
така и възможност за формиране на по-добри политики и общоприети възможности за развитие. 
В тази връзка местните власти от останалите общини в областта следва да отворят своето 
управление за граждани и граждански организации, да позволят и да търсят тяхното участие в 
процеса на събиране на информация за проблеми и потребности, за анализ на ситуацията, 
идентифициране на проблемите, както и включването им като доставчици на услуги. Тясното 
взаимодействие между местна власт, граждани, НПО и бизнес е пътят за ефективно, отговорно и 
демократично управление. Партньорството между местна власт, граждани, НПО и бизнес е дълъг 
и труден процес, изискващ усилия от всичките страни. Резултатите от подобно партньорство са 
трайни ползи и просперитет за местната общност. 

 

7. Заключения и препоръки 
 

7.1  Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите 
 

Вследствие на демографския срив, характерен за цялата страна, намалява броят на 
населението в трудоспособна възраст общо (мъже и жени). Застаряващо и намаляващо е 
населението в селата, което води към обезлюдяване на някои от селските райони в областта. 
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Възрастовата структура на населението на областта придобива регресивен характер. Отчитайки 
различните фактори – външни и вътрешни, които влияят на социалните и демографските 
процеси, се очертават устойчиви негативни тенденции в социо-икономическото развитие на 
област Стара Загора: 

• Намаляване на населението в икономически активна възраст.  

• Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната 
сила.  

• Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование.  

• Висок процент на безработицата, особено в селата, при което се наблюдава нарастване на 
рисковата група на безработните младежи; нарастване групата на безработните над 50 
години; циклична безработица – висок процент на регистрираните безработни за втори и 
трети път; прогресивно увеличение и висок процент на продължително безработните. 

• Към тенденцията намаление на раждаемостта се прибавят нови тенденции на структурни 
промени – ранна раждаемост, абсолютно и относително увеличаване на децата от 
проблемни семейства, които се оказват в условия на потенциален риск още при раждането 
си.  

• Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, пръснати в 
многобройните селца и махали в областта. 

 7.2  Общи изводи за наличните социални услуги 

• Пренаситеност със специализирани институции за деца в община Стара Загора в 
сравнение с други общини в областта, което създава предпоставки за затруднен процес на 
деинституционализация.   

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

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

• Персоналът от услугите се нуждае от обучения и супервизии, системна подкрепа за 
развитие на услугите и директна работа с клиенти.   

• Липса на устойчивост на предлаганите услуги в общността, финансирани със средства по 
различни национални и/или европейски програми. Създадените и установени форми на 
социални услуги в общността, като „Домашен помощник”, „Социален асистент”, „Личен 
асистент”, зависят от отпускания финансов ресурс, а не от наличните потребности.  

• „Социалното договаряне“ (т.е. възлагането на социални услуги) е добра практика, 
прилагана от община Стара Загора. Все още се отчита малка активност от страна на НПО 
сектора за участие в конкурси. Липсва интерес към възлагане на услуги от 
институционален тип. 

• Липсва взаимодействие между общините в областта, както и с други области по 
отношение работа със семейства и близки за реинтеграция на деца и лица, настанени в 
специализирани институции. 

 

Общи изводи за услугите за деца:  
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• Услугите в общността за деца са най-добре развити в община Стара Загора, в останалите 
общини от областта все още не успяват да задоволят всички потребности.     

• Във всички институции за деца на територията на община Стара Загора към момента са 
настанени 529 деца. По-малко от половината 46,18 % са от община Стара загора. От 
другите общини в областта са 27,43 %, а от други области в страната – 26,39 %. 

• Специализираните институции за деца с увреждания обслужват основно деца от други 
области в страната – 59,18 %. Това прави изключително труден процесът на 
деинституционализация. 

• Делът на децата от ромския етнос, настанени в институции е 69,21 на сто от всички деца. 
Основни причини за настаняването са бедност, лоши битови условия, недостатъчен 
родителски капацитет. 

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

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

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

• Положителното е, че в община Стара Загора функционират услуги за деца и младежи, 
които не са типолигизирани в правилника, но посрещат конкретни нужди на общността. 
Те са насочени основно към здравна и психосоциална подкрепа и имат капацитет за 
работа в мрежа. 

• По отношение на рисковите групи деца развитите социални услуги подкрепят преди 
всичко децата с увреждания в градовете. В същото време някои от услугите за деца с 
увреждания не се използват с пълен капацитет въпреки наличните ползватели. Извън 
подкрепа остават деца с увреждания в селските райони. 

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

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

 

Изводи за услугите за възрастни и стари хора: 

 

• Услугите в общността за възрастни с увреждания са добре развити в община Стара Загора, 
като преобладават тези за възрастни с хронични психични разстройства и умствена 
изостаналост. В останалите общини от областта тези услуги са недостатъчни. 

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

• Пенсионерските клубове в областта изпълняват изключително социални функции, близки 
до услугата „Дневен център за стари хора”. 

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

• Домът за стари хора, с. Старозагорски минерални бани, въпреки увеличеният си преди три 
години капацитет, не успява напълно да задоволи потребностите. Чакащите за 
настаняване са лежащо болни стари хора, които не могат да бъдат приети поради липса на 
свободни места в отделението. 

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

 7.3 Препоръки 
 

Общи препоръки за развитие на социалните услуги в област Стара Загора: 

 

� Необходимо е да се развие максимално широко партньорство и включване на всички 
заинтересовани страни в разработването на Общинските и Областната стратегия за 
социалните услуги в Стара Загора. Специфичните характеристики на проблемите на 
рисковите групи – значителният брой деца и възрастни в институциите, високият общ брой 
на индивидите и групите в риск, които обаче са разпръснати в малки селища на територията 
на областта и т.н. – изискват решения на областно ниво. Такъв тип комплексна интервенция 
може да бъде инициирана и осъществявана със съвместните усилия на всички 
заинтересовани страни. На първо място, това са кметовете, Общинските съвети, 
доставчиците на услуги, НПО на общинско ниво, а на областно ниво – Областна управа и 
местно-базираните структури на съответните министерства и държавни агенции. 

� Приоритетно направление на стратегията трябва да бъде развитието на мерки за превенция и 
услуги за подкрепа на семействата с деца  в риск, поради бедност, безработица, лоши битови 
условия на семействата.  

� Друго направление на областната стратегия за социалните услуги трябва да стане 
деинституционализацията, с развитието на максимално широк спектър от услуги за 
семействата в риск с цел превенция на изоставянето и за извеждане на децата от 
институциите. 

� Необходимост от развитие и утвърждаване като постоянно действащи форми на социални 
услуги в общността, като „Домашен помощник”, „Социален асистент”, „Личен асистент” в 
помощ на деца и възрастни с увреждания и самотно живеещи възрастни неспособни да се 
самообслужват, във всички общини в област Стара Загора.   

� В Областната стратегия трябва да се предвидят целенасочени мерки за преодоляване на 
липсата на персонал и/или неговата недостатъчна квалификация, без което е трудно 
осъществимо развитието на необходимите социални услуги в малките населени места и 
общини. 
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� Съществува необходимост от подкрепа на работата в специализираните институции за деца 
по посока на подобряване на работата със семействата и реинтеграция. Подкрепата би могла 
да се осъществи както с допълнителен персонал от социални работници, така и с подготовка 
на екипите за работа със семейства на деца в институции. 

� Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно партньорство между 
институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване 
на бедността и социалната изолация. 

� Подпомагане развитието на капацитета на неправителствения сектор за участие в 
разработването и прилагането на местни политики, чрез подобрено партньорство с местните 
(общински) власти в процеса на областно планиране на социални услуги, както и активно 
включване в доставянето.  

� Необходимо е разнообразяване на социалните услуги и развиване на нови и гъвкави, 
алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на потребностите на рисковите 
групи в областта и се разширяват формите на социална подкрепа. В областта се развиват 
еднотипни социални услуги - защитени жилища и дневни центрове и по-малко се 
експериментира с други форми на социална подкрепа – като мобилна работа, подкрепа в 
домашни условия, жилищно настаняване с различни степени на подкрепа и др.  

� Необходимо е сериозно взаимодействие на общините на регионално ниво - например за 
реинтеграция на деца и лица от специализирани институции от други общини и региони или 
чрез създаване на съвместни специализирани услуги за специфични рискови групи, както и 
за прилагане на услуги по превеция на настанявания в институции. 

� Услугите покриват нужди, които са предмет на други сфери  - да се определят проблемите, 
за които е необходимо развиване на социални услуги и такива, за които са необходими други 
мерки. 

 

 

 


