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Резюме  

Общинската стратегия за развитието на социалните услути в община Смолян 
2011 – 2015 е разработена като част от Областната стратегия за развитието на Област Смолян 
(2011 – 2015). Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в 
община Смолян (общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/, 
общински съвети, структури на АСП, местни структури на централната държавна власт, 
социални услуги, НПО и други) с общата координация на Общинска администрация 
Смолян и ДСП-Смолян и методическата помощ от страна на УНИЦЕФ. 

Инициативата за този нов подход на общинско планиране на социалните услуги в 
община Смолян е подкрепена от МТСП и АСП, в синхрон с националните приоритети на 
социалната политика. Този нов комплексен модел на планиране, разработване и 
осигуряване на услуги на общинско равнище е във връзка с промените в Закона за социално 
подпомагане приет през месец януари 2010 г. от Народното събрание, както и промените в 
Правилника за неговото прилагане приети с решение на Министерски съвет. Така се 
гарантира изграждането на една по-ефективна и ефикасна система за предоставяне на 
социални услуги и използване на структурните фондове на Европейския съюз. Такъв модел 
на планиране е тестван през 2010 година в три пилотни области – Русе, Видин и Перник с 
подкрепата на УНИЦЕФ, което позволи  добрите практики да се мултиплицират и в други 
области и общини на страната. 

В Стратегията са описани подробно мерките, дейностите и индикаторите за постигане на 
общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролята на 
общината и институциите на общинско ниво, на доставчиците на услуги и другите 
заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативния план с 
времева рамка за изпълнение на стратегията. 

Обхват. За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги 
Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови групи и 
всички населени места на територията на община Смолян, със специално внимание към 
малките изолирани населени места, където също живеят групи и хора в риск. Стратегията 
проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и 
хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на 
проблемите на рискови групи.  

Визия. Създаването и приемането на Общинска стратегия за социални услуги в община 
Смолян изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна 
социална политика в общината. Тази стратегия изразява желанието за създаване на 
условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, 
групи в риск, защото реализацията е право на всеки един и допринася за развитието 
на общностите. Тя ще подкрепя съхраняването, поддържането и установяването на 
жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. За постигането на тези 
цели общинската стратегия предвижда развиването на модерна, ефективна система от 
социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на 
общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество.  

Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на 
възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, 
възраст, социално положение. Чрез общинската стратегия община Смолян се присъединява 
и към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и 
качествени социални услуги в община Смолян, интеграция на общности и индивиди, 
пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.  
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Приоритетите, целите и дейностите на стратегията са изведени въз основа на 
заключенията и препоръките от направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията и 
потребностите на рисковите групи в община Смолян, а именно:  
Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното 
изключване и изолацията  
Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на 
индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности, чрез:  
Специфична цел 1.1. Разширяване мрежата от социални услуги в общината за подкрепа на 
уязвимите семейства и децата за предоставяне на добра грижа за децата, социална 
интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.  
Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на 
съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна 
грижа.  
Специфична цел 1.3. Разширяване броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните 
услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.  
Специфична цел 1.4. Разширяване броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните 
услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания.  
Специфична цел 1.5. Създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция 
и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със 
зависимости.  
Специфична цел 1.6. Разширяване мрежата от социални услуги за осигуряване на условия 
за спокоен и достоен живот на старите хора.  
 
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на 
резидентната грижа  
Обща цел 2. Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции, чрез:  
Специфична цел 2.1. Разработване на планове за закриване/трансформация на всички 
специализирани институции на територията на областта  
Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна 
грижа..  
Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда 
близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. 
Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.  
Специфична цел 2.4. Закриване и трансформация на съществуващите специализирани 
институции за деца.  
Специфична цел 2.5. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи 
специализирани институции.  
Специфична цел 2.6. Разкриване на социални услуги от резидентен тип със среда близка 
до семейната за хора с увреждания и стари хора.  
Специфична цел 2.7. Подобряване качеството на грижа в институциите за хора с 
увреждания и стари хора и трансформиране за предлагане на социални услуги в общността.  
 
Набелязани са конкретни дейности и мерки в две функционални приоритетни 
направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в 
Общинската стратегия:  
-Развитие капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални 
услуги;  
-Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и 
предоставянето на социални услуги.  
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В края на 5-те години изпълнение на Общинската стратегия ще се постигне качествена 
промяна в системата на социалните услуги и подобряване на живота на рисковите групи в 
общината, които се измерват чрез:  

- промяната в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез рязко 
увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен тип – 
съотношение 10:1 на ползвателите в полза на услугите в общността;  

- Съотношение 5:1 между ползвателите на услуги деца в алтернативна семейна грижа – към 
деца в резидентна грижа;  

- Закрити /трансформирани всички специализирани институции (2) за деца в община 
Смолян;  

- Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от изоставяне към края на 
стратегията;  

Най-важните ключови индикатори за дълбочината на промяната и успеха на осъществената 
интервенция са:  

- Осигурена подкрепа за поне 30% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в община Смолян;  

- Поне 40% от уязвимите семейства и деца обхванати в комплексна програма за ранно 
детско развитие в цялата община Смолян;  

- Създаден капацитет за обхващане на поне 30% от децата с увреждания обхванати в 
различни форми на заместваща, дневна грижа;  

- Предотвратена преждевременна институционализация и подобрени условия за 
самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората с увреждания – потребители на 
услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;  

- Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 15% от старите хора в 
община Смолян с приоритетно обхващане на самотно живеещите и в изолирани населени 
места.  
 
В тези параметри е видимо, че при изпълнението на Общинската стратегия в община 
Смолян ще се развие модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и 
общности в община Смолян, в съответствие с националните приоритети за 
деинституционализация и европейските ценности.  
  

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 
1 Контекст  
1.1 Предистория: как е създадена стратегията  

С промените в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и в Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), приети през 2010 г. стартира процес на 
дългосрочно стратегическо планиране на общинско ниво. Основната цел е преодоляване на 
дисбаланса в разпределението на услугите и осигуряването на равен и по-обширен достъп 
до качествени социални услуги на хората от различните рискови групи. Във връзка с 
прилагането на новия подход за регионално планиране в тези нормативни актове са 
регламентирани задълженията на областния управител и на общинския съвет за 
организиране на разработването на стратегии за развитието на социалните услуги, 
съответно на регионално и на общинско ниво С промените в нормативната уредба се 
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регламентират и координиращите функции на АСП и нейните териториални структури в 
планирането и развитието на социалните услуги.  

Общинската стратегия за развитие на социални услуги /2011-2015 г./ е резултат от работата 
и партньорството между всички заинтересовани страни на територията на Община Смолян 
– Общинска администрация, общинските съвети, териториалните структури на Агенцията 
за социално подпомагане, териториално представените държавни структури на централната 
власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации. 

Разработването на Общинската стратегията е част от общия унифициран процес за 
регионално планиране на социалните услуги, осъществено в периода от м. април до м. 
октомври 2010 г., обханал 25 области от страната, в синхрон с националните приоритети на 
социалната политика и с приоритетите в програмата на УНИЦЕФ за България 

Моделът на планиране с участие на всички заинтересовани преминава през четири основни 
етапа: 

• Етап 1: Изграждане на партньорства, създаване на организация за 
планиране, подготовка; 

• Етап 2: Проучване на потребностите и анализ на ситуацията; 

• Етап 3: Същинско стратегическо планиране на социалните услуги и 
мерки за социално включване. Разработване на Общинска стратегия и 
финализиране на документа през широк процес на консултиране. 

• Етап 4: Обсъждане и гласуване на общинската стратегия за развитие 
на социалните услуги от Общински съвет Смолян. 

 
Процесът на планиране стъпи на анализ на нуждите на рисковите групи и ресурсите на 
общините в област Смолян, извършен през периода май-юли 2009 г. с участието на работни 
групи от всички общински сектори. Приоритетите на общинската стратегия бяха приети на 
координационни срещи с всички заинтересовани страни, а компонентите бяха разработени 
в работни групи на тематичен принцип.  Работните групи участваха на доброволен 
принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на социалните 
проблеми и рискове сред населението в община Смолян. При разработването на 
стратегията са следвани следните принципи и подходи на планиране:  

- Планиране с участието на заинтересованите страни на областно, общинско и национално 
ниво;  

- Съответствие с реалните нужди на групите в риск;  

- Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;  

- Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.  
 
1.2 Обхват и фокус на стратегията  
В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички населени места на 
територията на община Смолян, като се обръща специално внимание и на малките 
изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Със създаването на 
общинската стратегия се цели да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до 
социални услуги. Въпреки наличието на общинска стратегия, до момента развитието на 
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социални услуги в област Смолян е без достатъчно проучване на нуждите на рисковите 
групи и без да се взема предвид ситуацията в съседните общини. Тези обстоятелства 
довеждат до това, че жителите на различните населени места в общината имат достъп до 
различни социални услуги, като най-многобройни са тези в община Смолян (където обаче 
са предназначени предимно за жителите на общинския център). Въпреки развитието на 
социални услуги в общността, в община Смолян продължават да действат и значителен 
брой специализирани институции. В този контекст общинското планиране има за цел да 
очертае насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на 
рисковите групи и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна 
точка. Стратегията задава както общинската рамка, така и параметрите на социалните 
услуги на територията на община Смолян. Стратегията включва на първо място социалните 
услуги, които работят до сега и ще работят на територията на общината през периода 2011 
– 2015 г. Включени са както съществуващите вече услуги (като се посочва дали те трябва 
да бъдат запазени в техния настоящ вид) и развитието на нови социални услуги. Посочени 
са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях.  
 
Тематични работни групи анализираха темите – деинституционализация, превенция, 
мобилни услуги, междусекторно и междуобщинско сътрудничество, възрастни с 
увреждания и самотни стари хора, деца с увреждания и семейства. Освен това, са посочени 
тези мерки и дейности в сферата на социалното подпомагане и свързани сфери 
(здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които са 
свързани с функционирането на социалните услуги и имат ключово значение за социалното 
включване и решаването на проблемите на рисковите групи. В стратегията са включени 
социални услуги за всички рискови групи на територията на общината като в рамките на 
стратегията са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за периода на 
действието й. Приоритетизирането е основано на остротата на проблемите и наличните 
ресурси.  
 
1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики  
1.3.1 Национални приоритети в развитието на социалните услуги  

От 2000 г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, 
която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за 
другите възрастови групи. Реформата е насочена към деинституционализация и 
децентрализация на социалните услуги. От система от специализирани институции, които 
предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората, се 
премина към създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират подхода 
към индивидите и групи в риск и целят интегрирането им в социалните общности. 
Въведени са отговорности на общините при управлението на социалните услуги на местно 
ниво. Последователната практика на децентрализация намери израз и във въвеждането на 
регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с частни доставчици. 
Същевременно, този „бум” в развитието на социалните услуги спомогна за открояването на 
проблема с планирането на социални услуги. Както показа анализ на социалните услуги за 
деца в страната към края на 2007 г. тяхното развитие е неравномерно на територията на 
страната и на  общините, все още липсват услуги по превенция и за подкрепа на 
семействата, развиването на социални услуги се прави без подробна оценка на нужди и 
планиране. Съществуващите социални услуги не работят в мрежа помежду си и със 
свързани системи – образование, здравеопазване, жилищна политика, инфраструктура. 
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Националният доклад на България по стратегиите за социална закрила и социално 
включване 2008 – 2010 г. определя като свой фокус:  

1. Ограничаването на предаването на бедността и социалното изключване между 
поколенията (с акцент върху детската бедност и социално изключване);  

2. Активното включване за най-отдалечените от пазара на труда;  

3. Равните възможности за най-уязвимите групи в обществото.  
 
Националният план залага на:  

- Превантивните мерки;  

- Подкрепата на децата и семействата чрез мерки за подобряване материалното състояние 
на семействата и развиване на качествени и разнообразни социални услуги;  

- Деинституционализацията като процес и водещо направление в развитието на социалните 
услуги;  

- Връзката със системите на образование и здравеопазване като компоненти на концепцията 
за борба с бедността и социалното изключване сред децата.  
 
1.3.2 Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги  
В процеса на планиране са включени основните институции с отговорности по отношение 
на планирането, създаването, предоставянето и управлението на социалните услуги. Тук са 
взети предвид следните им компетенции:  

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – създава държавната политика в 
сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните 
приоритети, заедно с Министерство на финансите определя държавно-делегираните 
дейности в социалните услуги и разработва разходните стандарти за финансиране на 
социалните услуги.  

Министерство на финансите – определя разходните стандарти и тавани за финансиране на 
социалните услуги в страната.  

Агенцията за социално подпомагане (АСП) разрешава откриването и закриването на 
социалните услуги – държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални 
услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални 
услуги. Чрез Дирекциите Социално подпомагане се предоставят и социални услуги.  

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – лицензира доставчиците на социални 
услуги за деца, контролира стандартите и критерии за социални услуги за деца и семейства.  

Областен управител и Областен съвет за развитие и областни комисии, които имат 
отношение към планирането във всички сфери, в т.ч. и на социалните услуги;  

Регионална дирекция „Социално подпомагане”  /РДСП/, която изготвя становища за 
откриването/закриването на социални услуги – държавно-делегирана дейност.  

Общините – създават общинската политика по отношение на социалните услуги, създават 
и предоставят социални услуги; възлагат и договарят предоставянето на социални услуги с 
външни доставчици, контролират тяхното качество.  

Доставчици на социални услуги (общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за 
социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически 
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лица).  

Дирекции “Социално подпомагане”,  които са ангажирани с идентифицирането на случаи, 
оценка и насочване към различни доставчици на социални услуги.  

Обществените съвети за социално подпомагане в общините, ангажирани с обществения 
контрол.  

Организации с нестопанска цел и представители на рисковите групи.  
 
1.3.3 Стратегически документи  
Документи на международно, национално, областно и общинско ниво При 
разработването на стратегическите документи на местно и областно ниво се прилагат 
принципите, утвърдени в международни нормативни актове, в сферата на социалното 
развитие, като:  

Всеобща декларация за правата на човека на ООН;  

Конвенция на ООН за правата на детето;  

Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН;  

Международния пакт за социални, икономически и културни права.  

В документи на национално ниво, като:  

Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 – 2010 
г.  

Национална стратегия за детето 2008 – 2018 година;  

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

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 
година.  

В документи на областно и общинско ниво:  

Областна стратегия и план за регионално развитие на област Смолян (2005 – 2015);  

Общинска стратегия и план за развитие на община Смолян (2005 – 2013);  

Общински планове за развитие;  

Общински програми за закрила на детето;  

Областни и общински програми и стратегии, във връзка с развитието на социалните услуги 
на ниво община;  

Общинската стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с 
нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на 
труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на 
хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните 
подзаконови нормативни актове.  
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2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в 
Община Смолян 
 
Въведение 
Основната цел на доклада „„ ААааннааллиизз  ннаа  ссииттууаацциияяттаа    ии  ооццееннккаа  ннаа  ппооттррееббннооссттииттее  оотт  
ссооццииааллннии  ууссллууггии  вв  ООббщщииннаа  ССммоолляянн””  бе да се направи социално-икономическа и 
демографска характеристика на общината, да се анализира състоянието на предоставяните 
социални услуги в общината до момента, да се идентифицират основните проблеми и 
рискови групи, да се очертаят основните насоки за развитието и подобряване качеството на 
съществуващите и необходимостта от разкриването на нови социални услуги, както и 
източниците за финансиране.  

Обобощените изводи от анализа и събраните конкретни данни е основата, върху която се 
осъществи стратегическото планиране за периода 2011 – 2015 година за осигуряване на 
равен достъп до качествени социални услуги на хората от рисковите групи. Общинската 
стратегия за развитието на социалните услуги ще зададе основната рамка и параметри на 
социалните услуги в Община Смолян както и ще  гарантира развитието на социалните 
услуги съобразно конкретните потребности на хората от целевите групи. 

Аналитичният доклад на ситуацията и оценка на потребностите в Община Смолян е 
изготвен през месец юни 2010 година, от работна група определена със Заповед на Кмета на 
Община Смолян, в която са включени представители от общинска администрация, 
Дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето” – Смолян, Регионален 
център по здравеопазване – гр. Смолян, Дирекция „Бюро по труда” – Смолян. Авторите на 
доклада са ръководителите на отдели: „Социална политика и здравеопазване” при Община 
Смолян, „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги», Дирекция 
„Социално подпомагане”- Смолян, Регионално дружество за заетост и структурно развитие 
/РДЗСР/, Дирекция „Бюро по труда”, Смолян. 

Резултатите от събраната и систематизирана информация, както и аналитичния доклад са 
координирани с Областна администрация - Смолян и екип към Регионална дирекция за 
социално подпомагане гр. Смолян. Докладът е приет на заседание на Общински съвет 
Смолян, състояло се на 21.07.2010 г., Протокол 2. 

Методология  
При подготовката на доклада и проекта за Стратегия се осъществи процес на събиране, 
обработка и анализиране на широк спектър от информация от официални източници, 
необходима за откриване на проблемите и възможностите за развитие на  социалната 
политика в общината, с цел да се вземат решения за по-ефективни дейности и по-добри 
резултати в бъдеще. 

При проучването са използвани основно следните методи и инструменти:   

Първично проучване /събиране, обработка и анализ на първични данни/ - чрез различни 
качествени методи,  наблюдение, допитване. 

Вторично проучване  - събиране, обработка и анализ на съществуващи вторични данни.  
Това са различни документи и отчети, икономически анализи и доклади, информация от 
предходни изследвания, оперативна информация от общината, както и данни, които се 
събират и съхраняват от други организации - ТСБ - Смолян, РЦЗ - Смолян, ДСП и ДБТ -. 
Смолян, НОИ – териториално поделение - Смолян, ГРАО, РУ на МВР и други държавни 
институции, организации на общността, доставчици на социални услуги в общината и др. 
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Тези данни бяха с различен характер: статистически, прогнозни, аналитични.  

Важното беше в процес на проучването и планирането да се подходи в определена 
последователност, да се дефинират и установяват проблемите. 

Основните етапи и стъпки на проучването са:   

- систематизиране на статистическите данни; 

- обобщение и анализ на данните; 

- анализ на съществуващите социални услуги на територията на общината; 

- анализ на рисковите групи; 

- извеждане на основни приоритети в съответствие с националните приоритети за 
деинституционализация и европейските ценности; 

- аналитичния доклад е основа за изработването на оперативен план с времева рамка 
за изпълнението на стратегията; 

1.1 Цели и обхват на проучването  

• Цели и конкретни задачи на проучването на ситуацията в община Смолян. 

- да направи оценка на сегашното състояние и качество на предлаганите социални 
услуги на територията на общината; 

- да анализира основните рискови групи от всички възрастови групи; 

- да очертае основните приоритети и насоки в развитието на мрежа от социалните 
услуги; 

- да направи анализ на човешките и финансови ресурси, във връзка с обезпечаване 
изпълнението на заложените цели и дейности за постигане на планираните резултати; 

- да конкретизира мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и 
конкретни цели, системата за наблюдение и оценка, отговорностите и ролята на общината  
и институциите, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни;   

• Обхват на темите на проучването – посочват се основните проблеми, върху които 
е фокусирано проучването;  

Проучването е фокусирано върху следните основни теми: 

- Тенденции и проблеми в икономическото развитие на Община Смолян; 

- Демографска характеристика, проблеми и тенденции;  

- Общо състояние на сектора социални услуги като достъп, капацитет, човешки 
ресурси и качество. 

- Проучването на ситуацията в община Смолян е фокусирано върху нуждите от 
социални услуги, разглеждани в общия социален контекст на политиките и мерките за 
социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината.  

- Обхватът на проучването включва: 

обхват на групите в риск в  общината, 

идентифициране на потребностите на рисковите групи; 

съществуващи социални услуги; 
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финансови, материални и човешки ресурси; 

• Териториален и времеви обхват. 

- анализ на ситуацията във всички 86 населени места на територията на общината; 

- времеви обхват на проучването – месец юни 2010 година 

1.2 Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Смолян 
За целите на аналитичния доклад са използвани следните изтичници на информация: 

- Статистически данни на Национален статистически институт – Териториално 
статистическо бюро Смолян, Дирекция „Бюро по труда”, Смолян;  

- Община Смолян, „Общински план за развитие 2007 – 2013 г.”; Доклад „Социално-
икономически развитие на община Смолян /състояние, тенденции и перспективи/ май-юни 
2008 г. на МБМД;  

Освен статистическите данни и проучвания са използвани: 

--  Аналитични отчети /обществени нагласи, потребности, проблеми, тенденции, 
постигнати резултати и др./ от реализирани проекти на Община Смолян и партньорски 
организации, изпълнявани през последните 3-4 години в сферата на  социална политика и 
изпълнявани на територията на общината.  

• Посочваме прилаганите аналитични методи за оценка на проблемите в общината. 

 за да се направи по-точна диагностика на ситуацията и потребностите получената 
информация са разглежда не само поотделно, но и в сравнение; 

- целта е да се проследят тенденциите и да се очертае по-прецизен профил на 
рисковите групи и необходимостта от социални услуги. 

2 Описание на ситуацията в община Смолян – основни моменти. 
2.1 Обща характеристика на общината 
 
Административен център, населени места, характерни особености: 
Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85 села), от които 24 кметства и 
19 кметски наместничества. В нея се включва и част от националния курорт Пампорово с 
местността Райковски ливади. На север община Смолян граничи с общините Чепеларе и 
Лъки, на изток с общините Рудозем, Мадан и Баните, на запад с община Девин, а на юг с 
Република Гърция. 
Според данните на ГРАО към 02.06.2010 година населените места в община Смолян могат 
да се разглеждат на няколко групи:  
• Населени места без жители   –    5  
• Населени места до 50 жители   –  36  
• Населени места 101 до 250 жители  -  16 
• Населени места от 251 до 500 жители  -    7 
• Населени места от 501 – до 1000 жители  -   3 
• Населени места от 1001 до 2000 жители   -   2 
• Населени места от 51 до 100 жители  -  14 
• Населени места над 2001 жители   -    1 
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Разпределението на селата по брой жители показва тенденция към обезлюдяване, поради 
застаряване на населението и произтичащите миграционни процеси както за общината, така 
и за цялата страна. 

Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнената 
кариера на младите хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени  
изключително в общинския център. Структурата на първичния социален сервиз е почти 
огледален образ на тази категория селища и възрастовия профил на населението им.  

2.2 Население – демографска характеристика 
 Според данните на статистиката за 2009г.  в община Смолян е съсредоточено 34,6% 
от населението в областта.  

 При общо население в областта 124 795 души, нейното население наброява 43186 
души при преброяването от 2001 година, а по предварителни данни от преброяването от 
2011 година общо преброените за общината са 40995.Средната гъстота на населението в 
общината е 50,6 души на кв.км спрямо 39,1 за областта.  
 

Население на община Смолян 
спрямо населението на областта

43 186
34,61%

81 609
65,39%

Община Смолян Други общини
 

 
В град Смолян живеят 31718 души, а в селата – 11468 души по данни от предишното 
преброяване и 30283 човека по предварителните данни от преброяването от 2011 година. 
Съотношението между градско и селско население е 73,4% : 26,6%. За цялата област това 
съотношение е 54,6% : 45,4%.  
 

Градско и селско население в общината

31718
73%

11468
27%

Град Село
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Градско и селско население в областта

68129
55%

56666
45%

Град Село

 
В община Смолян има 86 населени места. В пет села през 2009 г. не живее нито един човек, 
като тенденцията и през 2011 година се запазва. С население от 4 до 10 души са десет села 
до 2010 година и 5 през 2011 година, а с население от 11 до 20 души са петнадесет населени 
места. Следователно в една трета от населените места живеят едва 0,6 % от хората в  
общината.  

Намалението на населението в общината е резултат както от баланса между ражданията и 
умиранията, така и от баланса между заселванията и изселванията.  
След оптимистичната промяна  в  отрицателната  тенденция  от 2003 г. до 2006 г, за 
последните три години отново се отчита ръст в намалението на населението в общината. 
Отрицателната динамика на населението е свързана и с промени в неговата възрастова 
структура. Очертава се ясна тенденция към застаряване.  

Относителният дял на лицата над 60-годишна възраст се увеличава с всяка изминала 
година. При намаляваща тенденция в броя на населението за периода от 2000 до 2009 г. 
броят на лицата над 60 г. се увеличава както по абсолютен размер, така и като процент от 
общия брой.  
 

Население над 60-годишна възраст в града и в селата от 
2000 до 2009г.
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През 2000 г. относителният дял на групата над 60 г. е 17,44%, а през 2009 г. достига 23,26%, 
т.е. почти една четвърт от населението на общината е на повече от 60 години.  

В града броят на лицата над 60 г. за периода от 2000 г. до 2009 г. се увеличава с всяка 
следваща година и по абсолютен брой, и  като относителен дял от броя на градското 
население. В селата се наблюдава намаление на броя на населението на възраст над 60 г., но 
поради намалението на общия брой селско население относителният дял на разглежданата 
възрастова група се увеличава.  
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В резултат на отрицателния прираст на населението в общината  броят на лицата в 
подтрудоспособна възраст намалява, увеличава се делът на населението в 
надтрудоспособна възраст. Увеличението на трудоспособното население е резултат и от 
промените в пенсионната възраст, но налице е обща тенденция към застаряване.  

От статистическите данни е видно, че всеки пети жител на общината е в 
надтрудоспособна възраст. При съпоставяне на данните за селата с града се вижда, че в 
селата делът на населението в подтрудоспособна възраст е 9,38% срещу 13,58% за града, а 
за групата на хората в надтрудоспособна възраст съотношението е обратно – в селата 
техният дял е 34,86%, а в Смолян той е 16,46%.  

Въз основа на статистическите данни за разглеждания период могат да се направят 
следните изводи за демографското състояние в общината: 

1. Броят на населението в общината като цяло намалява. По-голямо намаление има на 
населението в селата. 

2. Намалението на населението се дължи на отрицателния естествен прираст и в много по-
голяма степен на превишението на изселващите се пред заселените на територията на 
общината.  

3. Съотношението между населението в града и селата се променя в полза на града. Това ще 
доведе до по-голямо обезлюдяване на селата. 

4. Намалява раждаемостта , особено в някои села. 

5. Въпреки общото намаление на населението в селата, делът на хората над 60г. там се 
увеличава. В близките години на един жител под 60 г. ще се пада един над 60 г. 

6. Броят на лицата над 60 г. се увеличава и по абсолютен брой, и  като относителен дял от 
броя на градското население. 

7. Увеличаващ се брой на самотноживеещите възрастни хора, особено в селата 

2.3 Икономическо развитие на община  Смолян 
 
Доходи, заетост и безработица: 

• Според доклада от изследователския проект „Социално-икономическо развитие на 
община Смолян”, реализиран в периода май-юни 2008 г.от Институт за маркетинг и 
социални изследвания МБМД основните източници на доходи, които посочват 
интервюираните са:  заплати – 61%; пенсии – 19%; без доходи – 9%; извън работната 
заплата – 3%; от предприемачество – 2%; от социални помощи – 2%; от обезщетения за 
безработни – 2%; от собственост – 1%.  

Според оценката от проучването, 37% от изследваните декларират, че доходите им стигат 
за покриване на основните потребности; на 25% доходите не им позволяват да посрещнат 
нуждите; 15% от общата група успяват да посрещнат повече от нуждите си; 12% успяват да 
задоволят потребностите и 4% успяват и да спестят.  

Интервюираните от проучването сочат сравнително ниски доходи, като 33,8% от 
домакинствата посочват доходи от 201 – 300 лв.; 21,1% са с доходи между 101 – 200 лв.; 
10,9% са с доходи между 401 – 500 лв.; 6,0% от домакинствата са с доходи до 100 лв.; 3,5% 
сочат доходи между 501 – 600 лв.; 1,9% между 601 – 700 лв. В същото време 41,5% от 
перспективната група на работещите между 25 – 44 годишна възраст декларират доходи 
между 201 - 300 лв.;  24,1% от същата група са с доходи между 301 – 400 лв.; 15,1% са с 
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доходи от 401 -500 лв. Равни са дяловете на интервюираните от общата група, които 
определят доходите си като много ниски – 29% и по-скоро ниски – 29% а всеки трети 39% 
като средни.  

Средна  годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 
сектори: 

 Година  

2007 
  
  

2008 
  
  

Икономически 
сектори Общо Обществен сектор 

Частен 
сектор Общо 

Обществен 
сектор Частен сектор 

Област Смолян  4028 5001 3661 5259 6221 4938 
      В т.ч       

Община Смолян 4145 5417 3592 5118 6676 4466 

• Характеристика и динамика на заетостта в общината. Показатели за равнището 
на регистрираната безработица; тенденции в динамиката на регистрираната 
безработица. Профил на безработните по възраст, пол, професия, увреждане. Рискови 
групи безработни. 

По данни на Териториално статистическо бюро-Смолян към 31.12.2008 година населението 
на Община Смолян е 43 621 човека, в т.ч. мъже 21 099, жени 22 522. Към 31.12.2009 г.  
населението в Община Смолян е 43 186 от тях мъже 20831, жени 22 355. Населението в 
Община Смолян е почти 1/3 от населението в областта.  
Средносписъчният брой на наетите лица в община Смолян по данни на Териториално 
статистическо бюро - Смолян за четвъртото тримесечие на 2009 год. са както следва:  

Към края на м. април 2009 г. регистрираните безработни от община Смолян са 2741, а 
период на 2010 г. регистрираните безработни са 3613, а процента безработица към 
31.12.2010 достига до 13,78%., като в началото на 2011 година минава 17%. Общия брой на 
безработните към 28.02.2011 година е 3170 човека. Най-голям е делът на безработните със 
средно образование и тези без квалификация. 

Увеличение на регистрираните безработни се забелязва във всички възрасти, като най – 
голям дял се наблюдава при възрастта над 55 години и до 29 годишна възраст. Средната 
възраст на регистрираните за община Смолян е 43,09 години, като преобладаващата част са 
жени.  
 
• Групи в неравностойно положение на пазара на труда в община Смолян от 
общия дял регистриранибзработни: 
До 29 години – 18,1% 
Над 50 години – 39% 
С намалена трудоспособност – 4,8% 

Продължително безработни лица – 28, 9% 

Най-голям дял сред новорегистрираните безработни са от секторите „Услуги”, „Индустрия” 
– строителство и преработваща промишленост, „Държавно управление и отбрана”.  

Най-голям дял в региона има община Смолян по заявени и разкрити работни места по 
Национални програми за заетост чрез Бюрото по труда.  

През 2009 г. в община Смолян са разкрити нови работни места чрез Национална 
програма “От социални помощи към заетост “   /НП «ОСПОЗ»/ средногодишен брой 
работили - 240 лица, като през м. февруари числеността на заетите достигна до 325 лица, в 
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т.ч. в Аварийни дейности – 284 наети лица; Национална програма “ Асистенти на хора с 
увреждания”, по дейност «Социален асистент» – 3 наети лица,; Национална програма 
“ Социални услуги в семейна среда“ / Домашен помощник/  - 30 наети лица; “ Старт в 
кариерата“  – назначен 1 човек в общинска администрация; “ Професионално обучение и 
заетост на хора с трайни увреждания “  – 5 човека; «Регионална програма за заетост» - 
обучени и назначени на работа в сферата на туризма 15 човека;  

-  Чрез развитие на алтернативни форми за отглеждане на деца за 2009 г. «Приемна 
грижа» – са наети 3 човека и в Център за настаняване от семеен тип /по проект, финансиран 
от ФАР/ – наети през 2009 г. - 9 човека. Броят на приемните семейства нарастна и до 
момента те са 13, като на един член от семейството е осигурена работа за отглеждането и 
възпитанието на деца в риск. 

От Дирекция „Социално подпомагане”, Смолян по програмата - “ Асистенти на хора с 
увреждания “, дейност «Личен асистент» са назначени 59 лица, обслужващи тежко болни 
деца и възрастни. Обществено значим бе и проекта «Социална услуга за качествен живот», 
финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. По този проект са наети 29 лица, които 
полагаха грижи за деца и лица с увреждания от общината.  

В партньорство  с «Регионално дружество по заетост и структурно развитие» и 
«Дружество за разпространение на знания», Смолян финансирани по европейски 
програми: 

- от м. Декември - Водеща организация Дружество за разпространение на Знание-Смолян, 
„За достоен и независим живот в Родопите”; Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” ІІ Фаза, Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с 
различни видове увреждания и самотно живеещи хора» -  Наети 33 лица;  

- Водеща организация „Регионално дружество по заетост и структурно развитие” ООД – 
Смолян. Проект по програма ФАР «Възможности  за независим живот чрез качествени 
социални услуги за хора с увреждания и самотно живеещи лица в община Смолян. Брой 
наети лица – 15;  

- Водеща организация „Регионално дружество по заетост и структурно развитие” ООД – 
Смолян. Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси“ Грижа в семейна среда за 
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи 
хора» -  /домашен помощник  и социален асистент /  І фаза, 2008-2009г - Брой наети лица –
27; 

През периода 2009 г. в програмите за обучение на възрастни в община Смолян са 
преминали най-голям брой по сравнение с другите общини – 132 човека. 

През 2010 година рязкото свиване на Националните програми за заетост и силно 
намаляване на финансираните социални услуги в общността – домашен помощник, 
социален ассистент доведе до социално напрежение. Освободените от Националната 
программа «От социални помощи към заетост» хора са лица с ниски или липсващи 
доходи, без реална перспектива за заетост на първичния пазар на труда, с нисък 
социален статус и доведе до силно обедняване на тази социална група. 

От друга страна редуцирането на социалните програми «Асистенти на хора с 
увреждания», «Социални услуги в семейна среда», «Помощ за пенсиониране» и други 
активни мерки за заетост е предпоставка за влошаване на качеството на социалните 
услуги в общината и до силно стесняване на броя потребители, което рефлектира 
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върху  качеството на живот на самотно живеещи, възрастни и хора с увреждания не 
само на територията на града, но и в селата. 

От края на 2010 година и до сега по програма на Европейски социален фонд 2007 – 2013 
година, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Агенция по заетостта 
BG051PO001-1.1.03 – осигуряване на обучение и заетост до 1 година на територията на 
всички населени места в общината, Община Смолян е заявила готовност да осигури работа  
313 човека, след като преминат успешно своето обучение по различни специалности.  

Към края на м. април 2011 година по програмата от Община Смолян са назначени 207 
човека от града и населените места в общината и предстои назначаването на още 75 
човека. 

Община Смолян и социалните партньори „Регионално дружество за заетост и 
структурно развитие”, „ Дружество за разпространение на знания”, Областен съвет 
на Български червен кръст активно разработват проекти чрез, които се осигурява 
както заетост, така и грижа към децата и възрастните с увреждания, към стари и 
самотни хора. 

През 2010 година Областен съвет на БЧК-Смолян разкри Център за домашни грижи по 
проект „Домашни грижи за възрастни хора останали сами в резултат на миграция на 
свои близки” , с финансовата подрепа на Фондация Уни Кредит, Български червен кръст и 
УниКредит Булбанк.  

От м. януари 2011 г. по  Проект “Подкрепа за достоен живот”  по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи” е 
осигурена заетост на 64 лични асистенти и грижа на 65 деца с увреждания, възрастни и 
стари хора от общината.  

През 2010 – 2011 г. по Мерки за заетост на хора с увреждания - чл. 52, ал. 2 от Закона 
за насърчаване на заетостта – 7 човека работят в общинска администрация. 

От 1 април 2011 г. по „Регионална програма за заетост”  в туристическите 
информационни центрове на територията на общината е осигурена заетост на 15 млади 
хора. 

От 2011 г., в партньорство с водещата организация Регионално дружество за заетост и 
структурно развитие”, Смолян „Независим живот чрез качествени социални услуги” – 
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси BG 051PO001-5.2.07-0259-C-0001 -  
на работа са 6 социални асистенти и 30 домашни помощници, които  обслужват 75 човека. 

Изводи: 
- слабото търсене на стоки и услуги вследствие на световната икономическа 
криза доведе до намаляване на заетостта в структороопределящи за икономиката 
сектори; 
- липсата на образование и квалификация на определени социални групи от 
населението на общината ги прави неконкурентноспособни и неадаптивни към 
промените на пазара на труда; 
- трайно увеличаване на безработицата, като най-голям е броят на 
регистрираните с висше, следвани от тези със средно и хора без квалификация.; 
- влошаване качеството на живот на възрастните хора, хората с ниско 
образование и  
без квалификация; 
- силното ограничаване и спирането на действащи и необходими за региона 
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Национални програми за осигуряване на заетост обрича на липса на доходи една 
немалка част от населението и увеличава броя на лицата в риск в общината; 
- рязкото спиране на финансирането на част от националните програми за 
социални услуги сериозно намали обхвата на алтернативните и увеличи броя на 
лицата в риск от социална изолация и попадане в зависимост от институционална 
грижа поради липса на други алтернативи; 
- обедняване на населението като цяло и влошаване качеството на живот на 
възрастните хора, хората с ниско образование и без квалификация; 
- активно участие на Община Смолян за осигуряване на заетост на хора от 
рискови групи. 

2.4 Здравеопазване  
Реформата в здравеопзването постави нови предизвикателсдтва пред общинските власти за 
планиране и провеждане на политиката им в областта на  здравеопазването. Новото 
законодателство въведе развитието на либерален модел на системата на здравеопазване с 
елементи на пазара. С въвеждането на системата на здравното осигуряване в България 
започна заплащането на здравно осигурителните вноски.  

Всички лечебни заведения придобиха статут на независими  икономически субекти.   

Нарастването на здравните заведения за периода 2000 – 2006 година се дължи предимно от 
увеличението на новооткрити медико-диагностични и медико-технически лаборатории. За 
сметка на това през същия период се наблюдава динамика в легловия фонд в здравните 
заведения – като цяло бележи намаление. Общата тенденция в динамиката на медицинските 
специалсит през последните години е към увеличаване, което се дължи на прегрупиране на 
лекари специалисти, общопрактикуващи, стоматолози и други специалисти. 
В момента на територията на Община Смолня лечебните заведения са следните: 
 
№ Вид лечебни и здравни  заведения на територията на Община Смолян 

 
Общ брой към 
31.04.2010 г. 

І ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ:  
1. Многопрофилна болница за активно лечение –АД гр.Смолян 1   
2. 
2.1 
2.2 

Диспансери в т.ч. 
„ОДФЗС” ЕООД гр.Смолян 
„ОДПЗС” ЕООД гр.Смолян 

 
1 
1   

ІІ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ  
1. Медицински център – ООД гр.Смолян 1   
2. «Диагностично-консултативен център /ДКЦ/ – Смолян» ЕООД  1 
3. Самостоятелни лекарски практики 28 
4. Самостоятелни стоматологични практики 65   
5. Групова практика по дентална медицина 3 
6. Специализирани индивидуални лекарски  практики 52 
7. Групова практика за специализирана медицинска помощ 2 
8. “Медико-технически лаборатории” самостоятелни 15   
9. “Медико-диагностични лаборатории” самостоятелни 5 
ІІІ ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ  
1. Център «СМП» гр.Смолян 1 
2. Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години с. Широка  лъка 1 
3. Училищни здравни кабинети 19 
 
Лични лекари – 28 
Здравно осигуряване – процент неосигурени лица (уточнете месец/година, към който се  
отнасят данните  - по данни на НАП  няма  такава  информация  
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Здравни медиатори – 0 
• Извънболничното  обслужване се реализира от институции, с които общината  
практически няма взаимоотношения (освен като наемател на материалната база). Тези 
институции се финансират и контролират от НЗОК респективно от РЗОК и се отчитат на 
нея, която по този начин практически управлява това обслужване.  
• На територията на общината има регистрирани следните лекарски практики: 
- Индивидуални  практики за първична медицинска помощ – 28; 
- Индивидуални  практики за специализирана медицинска помощ – 52; 
- Лекарски практики в града – 19; 
- Лекарски практики в селата – 9; 
- “Медико-технически лаборатории” самостоятелни са регистрирани – 15 
- Изградени са 6 самостоятелни “Медико-диагностични лаборатории” в т.ч. 
за клинико-лабораторна диагностика – 2 
за хормонални изследвания – 1 
за дентални-рентгеноми изследвания – 1 
за вирусологични и микробиологични изследвания – 1 
- Групова практика за специализирана медицинска помощ – Ретгенова-обзорна 
диагностика - 1  
- Групова практика по вътрешни болести и кардиология – 1 
- Амбулатории за първична медицинска помощ по дентална медицина  - се 
осъществява на територията на Общината от 65 изпълнители на стоматологична помощ, от 
тях 9 в селата. 
- Групова практика по дентална (стоматологична) медицина – 3  

С публикуването на Наредба №3/27.04.2000 год. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата на МЗ (обн. В ДВ, бр.38 и изм. в 68 2000 г.) се урежда 
организацията и дейността на здравните кабинети. На територията на Община Смолян има 
разкрити 19 Здравни кабинети, от тях  11 са към детските заведения и 8 към училищата.   

Медицинските специалисти ангажирани с детското и ученическото здраве са 33,5  на брой, 
като в детските заведения са 26, а в училищата са 7,5 . Общият брой обслужвани  ученици и 
деца  е 7890. По условията на чл.5 от горе цитираната наредба един медицински специалист 
обслужва 800 ученика в 1 училище, а  в детските заведения   един медицински специалист 
обслужва 60 деца. Една сестра обслужва  по 2 или 3 училища, тъй като на едно медицинско 
лице е поверено здравето на 800 подрастващи. Тава налага  и съставянето на график за дву- 
или тридневно присъствие в училищата. 

Към детските градини има разкрити 10 яслени групи с 186 деца, в които работят 26 
медицински специалиста, отговарящи за здравето и грижите на деца от 10 месечна възраст 
до 3 годишна. Общ брой деца обслужвани в яслени групи  са  186 деца. Общ брой деца 
обслужвани в детски градини  са 1456 деца. Общ брой деца обслужвани в  училища са  
5942.  

Основната дейност на медицинските специалисти в Здравните кабинети  е свързана с: 

- провеждането на профилактични дейности и противоепидемични дейности за 
предотвратяване  и ограничаване разпространението  на заразни и паразитни заболявания  в 
детските заведения и училищата, 

- организиране и провеждане на програми за здравно образование  с участието на РИОКОЗ 
/РЗИ; 

- медицинско осигуряване  на различни форми  на отдих, туризъм и обучение на децата и 
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учениците; 

- регистриране на здравното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната 
карта въз основа на данни от личния (семейния) лекар на детето или ученика. 

- водени и съхранени на документация на здравния кабинет. 

- извършва анализ на здравословното състояние на обслужваните от него деца и ученици 
въз основа на данни от личния лекар и изпраща изготвения анализ в отдел „Профилактика и  

промоция на здравето” към РИОКОЗ. 

• Осигуряването на населението с лекарствени средства се осъществява от 27 
частни аптеки. Община Смолян съдейства за откриването на денонощна аптека в града, 
която работи  

непрекъснато без почивен ден. 

3.4. Състояние на системата на здравно обслужване и мрежа от лечебни заведения в 
община Смолян с разбивка по населени места 

І. Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика (АПМП - 
ИП) 

№ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

АДРЕС 

1. ЕТ „Д-р Татяна Керемедчиева”  АПМП -ИП с.Момчиловци 
2. ЕТ „Д-р Снежана Бакърова „ АПМП -ИП с.Смилян и с.Могилица и околните близки 

села 
3. ЕТ „Д-р Алекси Деянов” АПМП -ИП с. Арда 
4. ЕТ „Д-р Данчо Гаджалов” АПМП -ИП с.Търън и  с.Катраница 
5. ЕТ Д-р Димитър Герджиков” АПМП -ИП с. Широка  лъка  с. Стойките  и околните 

близки села 
6. ЕТ „Д-р Жечка Шишманова”АПМП - ИП с.Славейно, с.Кутела    и околните близки села 
7. ЕТ „Д-р Росен Фиданов” АПМП -ИП с.Петково 
8. ЕТ „Д-р Виолета Тодовичина” АПМП -ИП с.Мугла 
9. ЕТ „Д-р Борис Гаров” АПМП -ИП с.Виево и с.Сивино 

 
ІІ. Амбулатория за първична медицинска помощ по ДЕНТАЛНА медицина  – 
индивидуална практика (АПМП - ИП)  
 
№ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ АДРЕС 
1. ЕТ „Д-р  Величка Георгиева”  АПМП –ИП 

(стоматолог) 
с.Момчиловци 

2. ЕТ „Д-р Таня Сариева „ АПМП –ИП (стоматолог) с.Смилян и  околните близки села 
3. ЕТ „Д-р Юри Сариев”  АПМП –ИП (стоматолог) с.Смилян и  околните близки села 
4. ЕТ „Д-р  Велин Сариев” АПМП –ИП (стоматолог) с. Арда 
5. ЕТ „Д-р Даниела Камбарева” С.Могилица 
6. ЕТ „Д-р „Нели Хадажихристева” АПМП –ИП  (стоматолог) с.Търън и околните села 

7. ЕТ Д-р „Мария Велева” АПМП –ИП (стоматолог) с. Широка  лъка с. Гела и околните 
близки села 

8. ЕТ „Д-р Севда Пашова”АПМП –ИП (стоматолог) с.Славейно и околните близки села 
9. ЕТ „Д-р Янка Фиданова” АПМП –ИП (стоматолог) с.Петково 
10. ЕТ „Д-р Любен Мирков”  АПМП – ИП  (стоматолог) с.Кутела 
 
ІІІ. ДРУГИ 
1. ЕТ „Донка Пеевска „  АПТЕКА с.Търън 
2. Дрогерия   с. Могилица 
3. Дрогерия  с. Широка лъка 
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С цел доближаване на медицинските услуги по-близо до хората от селата на общината, 
допълнително се разкриха фелдшерски здравни пунктове в отдалечените села Букаци, 
Бориково, Стража и Киселчово. Напълно обновена е бившата сграда на Здравната служба в 
с. Полк. Серафимово 

• Анализът на териториялното разположение на МЦ и ДКЦ и самостоятелните 
лекарски практики са съсредоточени на едно място  в  и около района на МБАЛ – АД. При 
предоставянето на здравни услуги се установят следните закономерности отнасящи се до 
извънболничната и болничната помощ: 

- не е осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, което е 
особено изразено в малките населени места;  

- отказ за извършване на прегледи извън часовете за амбулаторен прием, през 
нощта и в празнични дни. В тази връзка би трябвало да бъде стимулирано създаването на 
групови практики; 

- Решаването на проблема се нуждае от по-комплексни мерки от здравно-
политическо, социално, икономическо и управленско естество. Необходимо е 
разработването на  национална програма за подобряване на условията за предоставяне на 
този вид помощ в неблагоприятни райони и малки населени места, като се оптимизира 
системата за стимулиране; 
• Осигуряването на населението със здравни заведения изисква регулярно 
планиране. По този начин независимо от собствеността се гарантира стационарно 
обслужване. Всички гражади имат еднакъв достъп до всички лечебни заведения. 
Амбулаторното обслужване също така трябва да бъде разпределено според потребностите 
пропорционално във всички  райони на общината. Тази координация общината трябва да 
осещистви съвместно с държавната администрация, РЗОК, Лекарския и Стоматологичен 
съюз. 

3.4.1. Здравословно състояние на населението от Община Смолян 

3.4.2. Структура на заболеваемостта в общината – характеристики, тенденции в 
общината. Равнище на детска смъртност.  
Структурата  на регистрираните заболявания по обращаемост на населението в здравните 
заведения по класове болести през 2009 год. запазва подчертаната си стабилност, 
регистрирана през предходните години. Тя сочи и през 2009 год. същите класове болести, а 
именно: болести на дихателната система, болестите на органите на кръвообращението, 
болести на пикочо-половата  система.  

• Броят на регистрираните  заболявания в лечебните заведения на регион Смолян 
през 2009 г. е 203 497 заболявания, което представлява 163065,0 на 100 000 души от 
населението заболеваемост. 

Заболеваемостта по класове болести през 2009 год. е следната: 

• За 2009 г. водещи в заболеваемостта с относителен дял са: 

Болести на дихателната система – 32,7%; 

Болести на органите на кръвообращението – 15%; 

Болести на пикочо-половата – 8,6%; 

Болести на нервната система – 7,5%; 
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Болести на окото и придатъците му – 5,5%; 

Болести на  ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата 
– 4,2%. 

И през 2009 г. продължава тенденцията към намаляване на регистрираните заболявания 
от активна туберкулоза за Област Смолян е 21 на 100 000 лица, а показателя за  Община 
Смолян е 19 на 100 000 души, този показател е близък до европейския 11,5 на 100 000 лица 
при показател за страната 37 на 100 000 лица. „ОДПФЗС – Смолян” ЕООД участва в 
Програмата за подобряване на туберкулозата в България, чиято цел е именно намаляване 
заболеваемостта на туберкулоза в страната. 

Динамиката на регистрираните злокачествени заболявания е следната: 

2003 г. - 3082 с 430 новооткрити случаи; 

2004 г. – 3270 с 369 новооткрити случаи; 

2005 г. - 3476 с 395 новооткрити случаи; 

2006 г. – 3820 с 423 новооткрити случаи; 

3.4.3.  Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в община  Смолян. 

Един от основните рискови фактори, влияещи влошеното здраве в региона в последните 
години е бедността в следствие ниската заетост на населението. Имайки в предвид нейните 
биологични и социални измерения можем да кажем, че бедността е с  многопосочно 
въздействие върху здравето. Бедността повишава индивидуалните и екологични рискове за 
здраве, тя е причина за недостатъчно и нерационално хранене, също така ограничава 
достъпа до информация и знания, тя е една от причините и за намаляване възможностите за 
получаване на своевременна, адекватна и качествена медицинска помощ. Друг съществен 
фактор, влияещ върху здравето, който е показател и за страната ни е стресът. Промяната в 
характера на труда за последните десетилетия е главна причина за увеличаване нивото на 
стреса на работното място. Интензивността на труда нараства, увеличава се броят на 
компютъризираните работни места. Честите реорганизации, въвеждането на нови 
технологии са често явление в държавния и частен сектор, което създава за много от 
работещите чувство на несигурност.За общината от съществено значение са и 
производствените фактори основните от които са: добив и преработка на дървен 
материал, производство на текстил и трикотаж, селско стопанство, строителство, търговия, 
туризъм и транспорт.  

• Рисковите фактори влияещи върху здравето на работещите в тези производства 
са пренапрежение на опорно-двигателния апарат, принудителни поза, атмосферни условия, 
запрашеност, вибрации, шум. 

За общината по-голямо значение имат биологичните агенти. За това е необходимо да се 
предприемат необходимите противоепидемични мерки за недопускане възможността и 
разпространението на заразните болести, като грипна епидемия, ХИВ /СПИН/, 
туберкулоза,и др. 

3.4.4. Равнище на детската смъртност 

Коефициентът на детската смъртност е показател, който се влияе от различни фактори и 
е чувствителен към промените в динамика и от сравнително малките величини, от които се 
изчислява. 

В сравнение с 2008 г.( е 5,7 на 1000) тя  е увеличена 1,8 пункта. Показателят за страната за 
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2009 г. е 9,7%. Броят на починалите деца от 1 да 5 годишна възраст за Област Смолян е 
както следва:  

• 2007 г.   1 починало дете на 1 год.7 мес.; 

• 2008 г.   0–лева детска смъртност; 

• 2009 г.   2 починали деца  на  2 г.8 мес. и на 4 год.; 

3.4.5. Тенденции в развитието на Община Смолян  

• Здравно - демографска характеристика 
През последните 10 години както за страната, така и за Община Смолян се утвърдиха 
неблагоприятни тенденции в развитието на демографските процеси. Населението на 
общината от 2003 г. е 47 458 2001 г. и е намаляло на 43 186  към  31.12.2009 г. по данни на 
ТСБ –Смолян т.е. населението на община Смолян е намаляло   с около 3 %. Основна 
причина за това е както ниската раждаемост и висока смъртност, така и външната и 
вътрешна миграция. В общината преобладава градското население 31 979 или 53,4 %. По 
пол женското население продължава да преобладава 12 441 или 51,5%. Продължава 
демографското  застаряване на населението. Особено това е характерно за селата. 
Относителния дял на младото население (0-17 год.възраст ) е 16,6%. През последните 
години се наблюдават съществени изменения в честотата и структурата на регистрираните 
заболявания на населението, но данните са получени чрез „експлоатация”, тай като след 
въвеждането на новия първичен документ „амбулаторен лист”, регистрацията на случаите 
на заболявания в структурите на извънболничната помощ е неточна. Това оказва влияние на 
прецизността на изводите. 
• Регистрирани  раждания на майки под 18 годишна възраст в Община Смолян за 
2008 год.  са 12  броя, а през 2009 год. – 17 броя. Това са предимно майки от ромски 
произход с  
ниска здравна култура. През 2008 год. в Община Смолян са родени 325 деца, от които 
живородени 322 и 3 мъртвородени. В сравнение с предходната 2008 год. живородените са с 
29 повече. Коефициентът на раждаемост през 2009 год. е 9,2 на 1000 лица, при коефициент 
на раждаемост през 2008 год.8,0 на 1000 лица население. В градовете тя е 10,2 на 1000 лица, 
а в селата е 6,4 на 1000 лица. Това се обяснява с по-малкия брой от жените в селата в 
детеродна възраст. 
• Естествен прираст  на населението представлява разликата между ражданията и 
умиранията  на населението. От 10 години насам умират повече лица, отколкото се раждат, 
тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на страната 
непрекъснато намалява. Такава тенденция се наблюдава и в нашата община. Поддържането 
на отрицателните стойности за естествения прираст е резултат от застаряването на 
населението и промените в репродуктивните му нагласи, като последните до голяма степен 
се дължат на ниския жизнен стандарт. За 2009 година естествения прираст в Община 
Смолян, /по данни на НСИ-ТСБ, Смолян/  е минус  224, от тях мъже минус 139; жени минус 
85. Живородени общо за общината 398, от тях мъже 200, жени 198. 
За 2009 година механичният прираст на населението на Община Смолян общо минус 272, 
от тях мъже минус 161, жени минус 111. Заселени през 2009 за общината общо са 660 
човека, от тях мъже 294, жени 366; изселени общо 932, от тях мъже 455, жени 477.  
• Регистрираните аборти извършени в МБАЛ – АД гр. Смолян са: 
- за 2007 год. са   228 ; - за 2008 год. са   214; - за 2009 год. са   228 
През последните години се забелязва намаляване на относителния дял на абортите по 
желание, а се увеличава относителния дял на абортите по медицински показания и 
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спонтанните аборти. 
Кризисните процеси, които години наред характеризират демографската ситуация в 
страната, вече са проблем на националната сигурност на България. Небивалия спад в 
раждаемостта и отрицателния прираст на населението все повече ни безпокоят. 
Необходима е адекватна политика, целяща забавяне на негативните демографски процеси, 
както и стабилизирането им, да  съсредоточим усилията си за подобряване на качествените 
характеристики на бъдещето поколение. 

• Изводи - От предоставените данни могат да се напряват следните изводи относно 
особеностите и трудносите при организацията  на здравната мрежа в община Смолян. 
1. Разнообразие във формите на учредяване, собственост и управление на 
лечебните заведения. 
2. Повишаване конкуренцията на лечебните заведения с еднакъв и различен 
статут. 
3. Не е осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги в  
отдаличените селски райони. 
4. Намаляващи ресурси в областта на здравеопазването - преди всичко финансов 
ресурс. 
5. Повишаваща се заболеваемост на населението. 
6. Обедняване на населението и невъзможност да заплаща допълнително 
медицински услуги. 
7. Системен недостиг от кадри в  лечебните заведения. 
8. Невъзможност от осигуряване на пълен спектър от медицински услуги от 
страна на болницата и миграцията на населението в по-големите градове – Пловдив и 
София. 
9. Необходимост от екпертно проучване на възможностите за развитие и 
утвърждаване на публично - частното партньорство /ПЧП/ при предоставянето на 
социални и здравни услуги. 
10. Проучване на възможностите и използване на европейски финансиращи 
програми и опит за използване на високите IT технологии за социално и здравно 
обгрижване на хората, живеещи в отдалечените и малко населени места на 
територията на общината и в областта. 

2.5 Образование  
През 2009/2010 г. в  община Смолян функционират 16 звена за предучилищно възпитание. 
От тях 8 са обединени детски заведения, 6 целодневни детски градини и 2 полудневни 
детски градини. В тях се обучават 1495 деца. Всички подготвителни групи на децата за 
училище са в детските градини. За учебната 2010-2011 година броя на учениците в 
общината с 3686 в 181 паралелки. 

Мрежата от основни и средни учебни заведения е изцяло съобразена с променящите 
демографски и социално-икономически условия в общината. Защитени училища в 
общината  са: основните училища в селата Момчиловци, Широка лъка, Смилян и Арда. 
Средищни училища в общината са в селата Момчиловци и Търън. Община Смолян е 
утвърден център за подготовка на кадри със средно и висше образование. В ученическата 
възраст са обхванати всички подлежащи. В предучилищното образование са обхванати 
100%. Посещаемостта в учебните заведения е над 90%. Проблемите в образованието на 
общинско ниво са преди всичко с превоза на ученици в отдалечени населени места, като в 
селата  Белев дол, Катраница, където се налага да се сформират слети паралелки. 

На територията на град Смолян са разположени четири професионални гимназии: по 
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икономика, по строителство, по туризъм, по техника и технологии, както и една гимназия 
по приложни изкуства. В село Широка лъка се намира Национално училище по фолклорни 
изкуства. Учащите от Смолян разполагат с едно ученическо общежитие. В областния и 
общински център развиват дейност Общински детски и младежки център, както и 
Общинско предприятие Национална астрономическа обсерватория – Планетариум. 
Обучението и възпитанието на подрастващите е поверено на 257 учители и 
непедагогически персонал в общинските детски градини, на 427 преподаватели и 
непедагогически персонал в общинските училища и на 28 души, работещи в 
средношколското общежитие в град Смолян. Голяма част от педагозите в община Смолян 
са старши и главни учители, притежават съответната професионално-квалификационна 
степен и периодично повишават квалификацията си, съобразно изискванията на ЗНП, 
ППЗНП и на Наредба № 5 на МОМН от 29.декември 1996 година. Всички звена за 
предучилищно възпитание, училищата и ученическото общежитие в  общината са на 
делегирани бюджети. През последните три години почти целият сграден фонд на 
детските градини и училищата Смолян е ремонтиран и обновен по проекти, 
реализирани чрез Оперативна програма „Регионално развитие”, Социален 
инвестиционен фонд и общински целеви програми. След извършените ремонти и 
саниране е подобрена значително учебната среда, създадени са безопасни условия на 
обучение и труд, значително е повишена енергийната ефективност в посочените сгради. За 
децата и учениците от малцинствените групи се полагат постоянни грижи за социалната им 
интеграция. 
В град Смолян функционират филиал и Технически колеж към Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски” /ПУ/ и филиал на частния Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър” /ВСУ/. В тях бъдещите висшисти придобиват образователно-
квалификационни степени „Бакалавър” и „Професионален бакалавър” и „Магистър”. 
Филиалите на висшите училища в град Смолян разполагат със самостоятелна много добра 
учебно-материална база.  

Изводи и тенденции: 

Утвърждаването на община Смолян като съвременен център за средно и висше 
образование е един от най-важните приоритети на общинското ръководство.  

Училищната мрежа в общината се актуализира периодично, в съответствие с 
потребностите и нормативната уредба в средното образование.  

Подобряването на материалната база на звената за предучилищно възпитание и на 
училищата, на условията за обучение и възпитание на подрастващите е постоянна 
грижа на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности” към Община Смолян. 

Педагогическите колективи разработват и реализират проекти по програми на 
МОМН или са партньори по проекти на други организации. Община Смолян 
осигурява актуална информация, консултира учебните заведения по проекти и 
програми, насърчава и съдейства за утвърждаването на училищните символи и 
ритуали.  

Чрез свой представител в Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни, Община Смолян съдейства за превантивната 
работа в тази насока.  

Актуални въпроси по прилагането и контрола на делегираните бюджети в сферата на 
образованието са предмет на обсъждане на специални работни срещи, в които 
участват директорите на учебните заведения, счетоводители и компетентни 
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представители на община Смолян.  

В община Смолян е налице тенденция за по-малък спад в броя на децата, подлежащи 
на задължително обучение. През учебната 2010/2011 година в първи клас се очаква да 
постъпят 303 първокласници. 

2.6 Жилищни условия 
В края на 2006 година в Община Смолян има 11542 изградени жилищни сгради. 
Жилищният фонд в общината застарява, тъй като повечето жилищни сгради са построени 
до края на 1980 година. За периода 1991 – 2000 година само 6% от жилищата са построени. 
След 2000 година построени са едва 0,42% от жилищните сгради. В община Смолян в края 
на 2006 година има 22 725 жилища. На 1000 жители в общината се падат 512 жилища. В 
общината има 582 държавни жилища, останалите са частна собственост. По жилищна площ 
от населението общината е над средната за страната. Община Смолян разполага със 137 
общински жилища на територията на общината. В 135 от тях през течение на годините са 
настанявани нуждаещи се семейства и домакинства. Общински жилища не са строени от 
преди около 30 години, поради което се наблюдава недостиг на такива. Общината има 
данни само за хора, които са подали молби за настаняване, по тази причина не може да се 
даде точна бройка на хората остро нуждаещи се от жилища. В момента има подадени 108 
молби, на 27 от тях е отказана картотека  поради факта, че не отговарят на условията за 
ползване на общинско  жилище /да не притежават друго жилище, вила или идеални части 
от такива имоти; жилищен/вилен парцел в градовете; да нямат прехвърлителна сделка на 
жилища, вили, парцели след 13.03.1990 г. и последните 5 години да имат адресна 
регистрация без прекъсване в населените места, в които се намират/. Картотекирани със 
жилищни проблеми са 81 кандидати, от които 49 с две и повече деца. 

Общината е настанила в свои жилища хора с увреждания през годините както следва: 2008 
– 20 човека; 2009 – 21 човека; 2010 г. – 21 човека.  

На територията на общината има обособени зони с ромско население като: кв. Устово - 
ул. „Васил Райдовски” 81; кв. Райково – ул. „В. Левски”, ул. „Родопи” 74; Смолян – ул. 
„Заводска” и ул. „Младост”; с. Смилян. Преобладаващите жилищни сгради населявани с 
ромско население в гр. Смолян са предимно масивни, на общински терени в регулация.  

Най-проблемна е ромската етническа общност от кв. Устово, ул. „Васил Райдовски”. 
Те идват  от други райони на страната, предимно от Пещера, Кричим, Велинград и др. и 
живеее в изключително неподходящи санитарно – хигиенни и комунално-битови условия, 
извън регулация, в горски фонд без необходимата пътна, В и К и електрическа 
инфраструктура.  
Изводи:  
- недостиг на общински жилища за социално слаби домакинства и семейства; 

- необходимост от осигуряване на общински жилища за лица и младежи, 
напуснали специализирани институции или услуги в общността „Защитено жилище”, 
Център за настаняване от семеен тип  и др.; 

- необходимост от осигуряване на жилищни условия на живущите на ул. „В. 
Райдовски” 81 

3 Анализ на групите в риск в община Смолян  

3.1 Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението 
Анализът на ситуацията и оценката на потребностите в Община Смолян идентифицира 
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следните основни проблеми:  

Основна характеристика на общината: 

- Разпределението на селата по брой жители показва тенденция към обезлюдяване, поради 
застаряване на населението и произтичащите миграционни процеси както за общината, така 
и за цялата страна. 

- Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнената 
кариера на младите хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени  
изключително в общинския център. Структурата на първичния социален сервиз е почти 
огледален образ на тази категория селища и възрастовия профил на населението им.  

- В общината се увеличава броя на малките, отдалечени от общинския център села, с 
влошаваща се социална и пътна инфраструктура, със застаряващо и намаляващо население, 
което формира една сериозна група в риск от населението. 

- Тенденциите на увеличаване броя на възрастните и самотни хора в града също са фактори 
за риск. 

Население – демографска характеристика 

Броят на населението в общината като цяло намалява. По-голямо намаление има на 
населението в селата. 

Намалението на населението се дължи на отрицателния естествен прираст и в много по-
голяма степен на превишението на изселващите се пред заселените на територията на 
общината.  

Съотношението между населението в града и селата се променя в полза на града. Това ще 
доведе до по-голямо обезлюдяване на селата. 

Намалява раждаемостта, особено в някои села. 

Въпреки общото намаление на населението в селата, делът на хората над 60 г. там се 
увеличава. В близките години на един жител под 60 г. ще се пада един над 60 г. 

Увеличава се броя на самотно живеещите възрастни хора, особено в селата. 

Икономическо развитие на община  Смолян. Безработица и заетост. 

Слабото търсене на стоки и услуги вследствие на световната икономическа криза доведе до 
намаляване на заетостта в структуро - определящи за икономиката сектори; 

Ограничен брой предприятия и липса на алтернативни места за заетост; 

Намаляване на работното време на предприятия; 

Липсата на образование и квалификация на определени социални групи от населението на 
общината ги прави неконкурентноспособни и неадаптивни към промените на пазара на 
труда; 

Рязкото спиране на действащи и необходими за региона Национални програми за 
осигуряване на заетост; 

Трайно увеличаване на безработицата - като най-голям е броят на регистрираните с висше, 
следвани от тези със средно и хора без квалификация; 

Обедняване на населението; 

Влошаване качеството на живот на възрастните хора, хората с ниско образование и без 
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квалификация; 

Здравеопазване  

Липса на постоянен денонощен достъп до медицински услуги в  отдалечените селски 
райони, поради отдалечеността и недостатъчно развита транспортна връзка между 
отделните населени места; 

Непривлекателни и незаети селски практики; 

Ограничени, намаляващи ресурси в областта на здравеопазването  

Повишаваща се заболеваемост на населението. 

Обедняване на населението и невъзможност да заплаща допълнително медицински услуги. 

Системен недостиг от кадри в  лечебните заведения. 

Невъзможност от осигуряване на пълен спектър от медицински услуги от страна на 
болницата и миграцията на населението в по-големите градове – Пловдив и София. 

Концентрация на възрастни хора в отдалечени населени места 

Необходимост от екпертно проучване на възможностите за развитие и утвърждаване на 
публично - частното партньорство /ПЧП/ при предоставянето на социални и здравни 
услуги. 

Проучване на възможностите и използване на европейски финансиращи програми и опит за 
използване на високите IT технологии за социално и здравно обгрижване на хората, 
живеещи в отдалечените и малко населени места на територията на общината и в областта. 

Образование 

Утвърждаването на община Смолян като съвременен център за средно и висше образование 
е един от най-важните приоритети на общинското ръководство.  

Училищната мрежа в общината се актуализира периодично, в съответствие с потребностите 
и нормативната уредба в средното образование.  

Подобряването на материалната база на звената за предучилищно възпитание и на 
училищата, на условията за обучение и възпитание на подрастващите е постоянна грижа на 
Дирекция „Хуманитарни и социални дейности” към Община Смолян. 

В община Смолян е налице тенденция за по-малък спад в броя на децата, подлежащи на 
задължително обучение. През учебната 2010/2011 година в първи клас се очаква да 
постъпят 303 първокласници 

Жилищни условия 

Недостиг на общински жилища за социално слаби домакинства и семейства; 

Необходимост от общински жилища за лица и младежи, напуснали специализирани 
институции или услуги в общността „Защитено жилище”, Център за настаняване от семеен 
тип  и др.; 

Липса на механизми за инвестиране и провеждането на социална жилищна политика от 
Община Смолян. 

3.2 Идентифицирани рискови групи в община Смолян 
3.2.1. Идентифицирани рискови групи и потребности в Община Смолян: 
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В резултат на анализа на икономическото състояние, социалната и демографска картина в 
Община Смолян се открояват основните фактори, които пораждат риск за различните 
възрастови и социални групи от населението на общината и формират основните рискови 
групи: деца, лица и семейства в неравностойно положение; възрастни и самотни хора; деца 
и възрастни с увреждания, които се нуждаят от социални услуги и подкрепа. 

Рискови фактори: 

- увеличаваща се безработица и ограничен достъп до заетост; 

- ниска квалификация или липса на образование на ромската етническа група, което 
води до неконкурентноспособност към пазара на труда и социална изолация, както и риск 
да  

повторят социалния модел на семейството си; 

- тенденция към застаряване на населението; 

- миграция на трудоспособното население към по-големи центрове в страната; 

- увеличаващ се брой възрастни и самотни хора, които губят своята автономност и са 
в пряка зависимост от грижите на семейството; 

- грижи за деца или възрастни болни и /или с увреждане в семейна среда, които 
ограничават семействата или членове от семейството да работят и да имат приходи; 

- изолираност на населени места, неудобни транспортни връзки и комуникации до 
общинския център; 
 
Като резултат от очертаните рискови фактори могат да се обособят няколко ключови 
рискови групи, а именно: 

1. Деца, които се отглеждат в извън семейна среда. Тези деца са най-уязвими и 
застрашени и се отглеждат предимно в специализирана институция  за деца лишени от 
родителски грижи. На територията на общината има една специализирана институция за 
деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ в с. Широка лъка и един социално 
педагогически интернат /СПИ/ в с. Стойките. В ДДЛРГ, с. Широка лъка към 31.05.2010 г. 
са настанени 57 деца, в ДМСГД с. Широка лъка – 27 деца, а в СПИ с. Стойките - 42 деца.  

В анализа на ситуацията на община Смолян са дефинирани два основни фактори – доходи и 
възраст, които в съчетание с други фактори, създават рисковете от социално изключване на 
индивидите. Променящата се социално-икономическа среда в България, оказва значително 
влияние върху социалния статус на хората.  

• Основополагащ за нормалния стандарт за живот е размерът на доходите, който може 
да осигури всички останали сфери на живот. Засегнати от този фактор са всички групи от 
наслението, но размерът и периодичността на доходите оказва въздействие върху 
формирането на рискови групи и уязвимост на индивидите в комбинация със следните 
други фактори: 

- Безработица при хората в трудоспособна възраст: 

Безработицата може да се приеме за основен рисков фактор, свързан с доходите и стандарта 
на живот на хората в трудоспособна възраст. В анализа на ситуацията, факторът 
безработица е разгледан само по отношение на възможностите на хората в трудостпособна 
възраст да осигурят средства, необходими за основни базови потребности за семействата 
си. 
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Към м. 04.2009 г. регистрираните безработни от община Смолян са 2741, а за същия период 
на 2010 г. регистрираните безработни са 3613.   

Към 28.02.2011 година общия брой безреботни в община Смолян са 3170, като най-голям е 
броят на безработните със средно образование и на тези без квалификация. 

От групата на безработните най-засегнати са: 1) хората без професия/специалност 2) хората 
в предпенсионна възраст; 3) хората от ромската общност  и др. 

Безработицата на трудоспособните хора се отразява на качеството на живот на всички 
членове на семействата и особено на децата. 

- Ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст 

От всички хора в пенсионна възраст, които срещат трудности по отношение на доходите, 
най-засегнати са хората с минимален размер на пенсиите и хората в пенсионна възраст, 
които по различни причини нямат пенсия. 

- Структура и численост на семейството 

Структурата и броят на членовете на семейството са от съществено значение при 
разпределението на разходите между тях и ва тази връзка най-засегнати са семействата, в 
които има повече нетрудоспособи членове, а именно многодетни и непълни семейства. 
През последните години нараства броят на двойките, които съжителства и отглеждат своите 
деца без наличие на брак  

- Увреждане или здравословен проблем на член от семейството 

Наличието на тежък здравословен проблем или увреждане на член от семейството изискват 
непрекъснати, допълнителни разходи, които затормозяват семейния бюджет. В община 
Смолян към 31.12.2010 г. са регистрирани 2111 лица и 79 деца с увреждания. 

- Липса на жилище 

Липсата на собствено жилище води до отделяне на средства за наем от бюджета на 
семейството. Това е основен проблем и за младите хора, които обикновено са принудени да 
живеят със своти родители. Във връзка с липсата на жилище и трудностите за осигуряване 
на наем, най-засегнати са бездмони хора на различна възраст, които живеят сами, както и 
хората с тежки съпътстващи проблеми (зависимости, проблемно поведение, напуснали 
местата за лишаване отсвобода); семейства от етнически малцинства; хора, напускащи 
специализирани институции за деца или възрастни; самотни майки. 

Лицата в остра жилищна нужда в общината са 189 човека, 81 от които са картотекирани 
като такива. 

- Принадлежност към етнически малцинства 

В ромските общности са налице различини фактори, или група от фактори, пораждащи 
бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование и/или липсваща професионална 
квалификация на голяма част от населението, трайна безработица и липса на трудови 
навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия и др. 
Ромското население за 2009 г. е 382 лица. Част от трудоспособното ромско население е 
ангажирана в комунално-битовите дейности в община Смолян, а друга част бяха заети в 
Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, която 
приключи към 31.04.2010 г.  

- Изолираност на населени места с нарушени транспортни връзки и 
комуникации с общинския център 
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Населението в тези места изпитва затруднения за физически достъп до здравни, 
образователни и социални услуги. В областта на зравната помощ затрудненията са в 
достъпа до лекарски практики, специализирана медицинска помощ, спешна помощ, 
лекарства. Често разходите за медицинска помощ могат да доведат до обедняване на 
домакинствата и да наложат ползване на социални услуги.  

• Възрастта е другия основен фактор, който поражда риск от социално изключване на 
не малка част от населението в общината. Уязвими групи от населението са децата и 
старите хора. Налице е концентрация на пенсионери и стари хора, които живеят в 
изолирани малки и обезлюдяващи се населени места с крайно ограничен достъп до здравна 
грижа и услуги.  

3.3 Характеристика на рисковите групи в община Смолян 
При анализа на социо-демографската и икономическата картина в община Смолян и 
отчитайки основните фактори, които пораждат риск за различните групи от населението се 
обособяват няколко рискови групи. При разработване анализа на тези групи се констатира 
недостатъчно и непълни данни за брой на деца и лица, коти биха моги да попаднат в 
съотвената целева група. Причината за това са различните методики на работа в отделните 
институции относно регистрирането на деца, лица и семейства, обект на превенция и 
социална работа.  

Една от най-застрашените групи в риск са децата. Те се разглеждат като деца, отглеждащи 
се в семействата си и извън тях. 

• Деца в специализирани институции.  

Децата, отделени от своите семейства, са от най-уязвимите групи в обществото. Към 
31.05.2010 г. в Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/, с. Широка лъка са 
настанени 27 деца на постоянна грижа, а в Дом за деца лишени от родителска грижа 
/ДДЛРГ/ с. Широка лъка са настанени 57 деца – 21 на постоянна грижа и 36 ползват 
услугата “седмична грижа”, като само две от тях  са от община Смолян, а 34 са от община 
Девин. Към 30.05.2010 г. много малка част от децата, настанени в специализирани 
институции, са от община Смолян – в ДМСГД техния /брой е 9, а в ДДЛРГ е 3. Анализът на 
настаняванията показва, че по-голямата част от децата са настанени поради бедност на 
семейството, липса на жилище и доходи при родителите за да отглеждат детето си, и / или 
неглижиране на детето. Реинтеграцията на детето в семейството изисква развитие на мерки 
и услуги в общността, развиване на родителски капацитет, подкрепа на нуждаещи се 
семейства за осигуряване на жилище, посредничество и активна подкрепа за включване на 
пазара на труда и др. 

• Деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда. 

В община Смолян са регистрирани 79 деца с увреждания. Анализът показва, че все още 
основните затруднения на родителите са от финансово естество. В същото време 
възможностите на децата с увреждания са свързани и с възможностите за социално 
включване и реализация. Необходимо е усилията да се насочат и се осигури подкрепа в 
следните направления: осигуряване на достъпна среда, осигуряване на транспорт от селата 
до социалните и здравни услуги в общинския център; гъвкавост и мобилност на социалните 
услуги за деца с увреждания чрез създаване на мобилни екипи за изнесено предлагане на 
социалните услуги в малките населени места в общината; увеличаване на достъпа до 
образование, интеграция и социализация на децата с увреждания.  

Анализът показва, че почти няма деца с увреждания от община Смолян, които да са 
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изоставени от своите семейства и настанени в специализирани институции. 

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на 
децата в Република България”, отделите “Закрила на детето” в страната извършиха анализ 
на всички настанени деца в специализираните институции за деца. Информацията от този 
анализ е изпратена до кметовете на общини по предишно местоживеене на родителите, с 
цел планиране разкриването на социални услуги и осигуряване настаняването на децата в 
семейна или близка до семейната среда. Постъпилата информация в Община Смолян 
показва, че само две деца с увреждания, чийто родители живеят на територията на община 
Смолян, са настанени в специализирани институции за деца. 

•  Деца, необхванати, нередовно посещаващи, в риск от отпадане и отпаднали от 
училище  

По официални данни за последните четири години само две деца са подадени от Община 
Смолян като отпаднали от училище. Тенденцията е в завишаване броя на извинените и 
неизвинени отсъствия на учениците от училище, което създава предпоставки за отпадането 
им от образователния процес. За задържането на децата в училище и за предотвратяване на 
бъдещи рискове от социална изолация са необходими дейности от страна на училищните 
ръководства и други заинтересовани институции за компенсиране на образователните 
пропуски, мотивиране на децата за посещение и задържането им в училище, дейности за 
запълване на свободното им време и за мотивация на родителите за ангажиране в 
образованието на своите деца.  

•  Деца с проблемно поведение. 

Те са една от основните групи в риск, заради случаите на агресивно поведение на деца. Все 
повече зачестяват случаите на агресивно поведение от деца върху деца в училищата в град 
Смолян. В  РУ на МВР – Смолян към 31.12.2009г. са регистрирани 27 случая на деца, 
извършили кражби,  които са обект на работа и на МКБППМН при Община Смолян. С 
децата и техните семейства работят училищни психолози, педагогически съветници, 
психологът към МКБППМН, като при необходимост същите се насочват да ползват 
социални услуги, предоставяни в ЦОП – Смолян. 

•  Уязвими семейства с деца в риск  

Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на 
децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. 

• Социално-битови проблеми на родителите  

Липса на жилище, липса на постоянни доходи в семейството, многодетни или непълни 
семейства. Нужни са мерки за подкрепа на отглеждането на детето и подпомагане на 
родителите при намиране на работа. Това са проблеми, свързани с обективни трудности при 
отглеждане на децата, т.е. дадености, които са факт и нямат отношение към личността на 
родителите. 

• Проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за родителстване  

Това са проблеми, свързани преди всичко със субективните трудности на родителите за 
осъзнаване и посрещане на широкия спектър от потребности на децата. 

• Възрастни хора с увреждания 

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от 
възрастта. Данните за лицата с увреждания са предоставени от Дирекция “Социално 
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подпомагане” – Смолян и отразява броя на подпомаганите лица, основно по Закона за 
интеграция на хора с увреждания. Общият брой на тези лица е 2111 ( лица с физически 
увреждания - 779, лица с множествени увреждания - 987, лицата с умствени заболявания са 
129, а лицата с психични заболявания са 216. Важно е да се отбележи, че тези данни са 
точни, но не са пълни поради обстоятелството, че в Д”СП” – Смолян не са регистрирани 
всички лица с трайно намалена работоспособност под 71 % (трета група инвалидност). 
Причина за това е, че тази група не получават добавки за социална интеграция и за тях не 
се води статистика. 

• Хора с увреждания, настанени в специализирани институции 

 Съществуват нереалистични очаквания към семействата на хората, пребиваващи в 
институциите, че техните близки ще поемат цялото бреме на грижата, без да се развият 
ресурсите в общността, които да ги подкрепят – без предварително обучение и подготовка 
на двете страни, без предварителна работа с членовете на семействата в посока осъзнаване 
на значението и ролята им в живота на техния близък и без други професионални 
подкрепящи ресурси като програми за грижи. 

След извършената работа от страна на Междуведомствената комисия за извършване 
актуализация на социалните оценки на потребителите в Дом за възрастни хора с психични 
разстройства /ДВХПР/ - с. Петково и ДВХПР- с. Ровино, във връзка с готовност за 
приемане в Защитено жилище или реинтеграция в семейна среда се открояват следните 
изводи:     

И в двете институции се потвърждава констатацията, че за голяма част от домуващите, не 
са налице условия и предпоставки да бъдат изведени и настанени в защитени жилища 
или реинтегрирани в семейна среда.                

От Д”СП”- Смолян и специализираните институции за лица с увреждания се извършват  
периодични проучвания за наличието на възможности и изявено желание от страна на 
близките и роднините на настанените лица  да полагат грижи за тях в домашна среда. При 
проведените разговори близките се информират за възможността лицата с увреждане да 
бъдат обслужвани в домашна среда, чрез предоставяне на услугата “Личен аситент”, или 
“Социален асистент”, а при необходимост и от двете социални услуги. Резултатите в това 
отношение до момента са нулеви, поради следните причини: 

- близките отговарят, че в домашни условия не могат да осигурят необходимото 
медицинско обслужване на лицата с увреждане; 

- лицата с психични разстройства често отказват приема на предписаните им 
медикаменти, близките не са в състояние да следят за системната им употреба, което води 
до рязко влошаване на състоянието им, в резултат на това стават твърде агресивни и 
конфликтни с непредвидими последици; 

- голяма част от близките са в напреднала възраст или са трудово ангажирани, поради 
което нямат възможност да полагат постоянни грижи в семейна среда за лицата с 
увреждане, настанени в специализираната институция; 

Успоредно с това, след оценка на наличните обстоятелства и осъществени разговори с 
отделни потребители се налага извода, че е реална възможността някои от тях да бъдат 
изведени от специализираната институция и настанени в защитени жилища за лица с 
психични заболявания, които да се разкрият на територията на община Смолян.      

В общината се предоставят услуги по Национална програма ”Асистенти на хора с 
увреждания”. Основна цел на програмата е осигуряване качествена грижа в семейна среда 
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за тежко болни хора и лица с увреждания, както и постигане на социална адаптивност в 
рамките на съпътствуващата инвалидност. 

В годините на действие,  Програмите доказаха силен социален ефект върху качеството на 
живот на хората с увреждания и техните семейства. Тя има особена значимост за малките 
населени места, в които няма възможности за предоставяне на алтернативни форми на 
социални услуги в общността на нуждаещите се и те разчитат единствено на своите близки. 

• Безработните лица фирмират значителна рискова социална група.  

По данни на  ДБТ, Смолян безработицата в общината е сред най-високите в страната и с 
тенденция  към увеличаване. Като особено рискови подгрупи се очертават безработните 
младежи до 29 години, лицата в предпенсионна възраст, продължително безработните 
лица, а напоследък и специалисти с висше образование без перспектива за заетост. 
Застрашени са от обедняване, загуба на социален статус, деквалификация. Живеещите в 
малките населени места са застрашени от загуба на жизнена перспектива и сериозно 
обедняване.  

Липсват форми на заетост на членовете на семействата, обгрижващи деца и лица с 
увреждания. 

Няма реални възможности за осигуряване на заетост на самотни родители и младежи 
напуснали специализирани институции, които принадлежат към специфичните 
рискови групи. 

До момента не са развити алтернативни форми за  заетост на лица с физически и 
ментални увреждания, с цел социалното им  включване. 

• Уязвими етнически групи. 

Макар и по-малобройна в сравнение с другите райони на страната, налице е рискова 
ромска група.  Като тенденция се наблюдава спад в оброзователното ниво сред 
трудоспособното население и голяма част от младежите. Очертава се проблем с обхвата в 
детски и учебни заведения, както и занижена здравна култура /особено, живеещите в 
кв. Устово/. Липсата на образование и квалификация са достигнали критично ниво, което 
неминуемо ги води до социална изолация. Тази общност е потенциален източник на досега 
малко познати в общината явления като просия и битови кражби. 

Риск представлява и възможното възпроизвеждане, от страна на подрастващите,  на 
модела на своето семейство /много деца, на които не е осигурена сигурност, 
неадаптивност към пазара на труда, загуба и липса на трудови и социални умения, 
предпоставки за социална изолация и трайна бедност/. По отношение на заетостта досега се 
разчита изключително на субсидираната заетост, която през 2010 година рязко бе 
прекратена.  

Проблем е изключването на Община Смолян от обхвата на програми за ромското 
население, което се обяснява с относително малката им численост.  

4 Оценка на социалните услуги в община Смолян 
Община Смолян и социалните партньори използват всички възможности на националните 
програми, мерките за заетост чрез Бюрото по труда и програмите, финансирани от 
Европейския съюз, за разкриване на нови и устойчивото развитие на вече съществуващите 
социални услуги за рискови групи, както и за осигуряване на заетост от населението. 
Показаната по-долу схема дава представа за разпределението на социалните услуги 
«Домашен помощник», «Социален асистент», «Личен асистент» в края на 2009 година на 
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територията на Община Смолян и насочени към хората с увреждания и самотно живеещи 
възрастни хора. 
 

 
 

                                                                                        
                                                                                             
 
 
 
• СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ 
 

В Община Смолян се намират 5 специализирани институции. Разпределени са 
равномерно на територията на общината. В тях се настаняват деца и възрастни, след 
изчерпване на всички възможности за отглеждане и грижа в семейна среда. Социални 
услуги в специализираните институции към момента на проучването ползват 368 деца и 
възрастни. Наетият персонал е 190,5 човека. 

Като проблем, в специализираните институции за възрастни и стари хора, се очертава 
наличието на отделения за лежащо болни. Към момента на аналаза броя на лежащо 
болните е около 90 човека т.е. по около 30 човека във всяка институция /Домовете за 
възрастни с психични разстройства в селата Петково и Ровино и в Дома за стари хора в село 
Фатово/. Поради невъзможността за реинтеграция в семейството или силно ограничените 
възможности за извеждане на някои от тях в услуги в общността, с годините техния брой 
ще се увеличава все повече и възниква ситуация когато специализираните здравни грижи 
ще са от първостепенно значение за сметка на социалните, психологически и 
трудотерапевтични услуги. Въпреки оказваните денонощни здравни грижи, социалните 
заведения не разполагат с необходимия широкоспектърен медицински персонал, а престоят 
в болнично заведение е в зависимост от възможностите на клиничните пътеки. Това налага 
на ниво министерство и агенция да се обсъдят въпросите и да се подходи към промяна на 
методиката, нормативната уредба и др.  

По проекти на общината са привлечени допълнителни финансови ресурси за подобряване 
качеството на живот и работа в социалните институции. В момента  Община Смолян 
изпълнява проект  «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, 

Национални 
програми 

Оперативна програма  
Развитие на човешките  
ресурси” /социален                        
асистент и домашен 
помощник/ 

Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” /личен                         
асистент 
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домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния 
център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян», финансиран по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална 
инфраструктура”. Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007. на стойност 5 533 910,07 лв., 
и за подобряване на образователната инфраструктура на стойност 5 033 499.00 лв. 
 

- Дом за възрастни хора с психични разстройства /мъже/, с. Петково. Институцията е 
открита на 05.09.1955 година и е специализирана институция само за мъже, с диагноза – 
шизофрения. Транспортните връзки до с. Петково са с градовете Смолян, Пловдив и 
Кърджали. Към 31.05.2010 година капацтета на инстититуцита е 100 човека; заети места 98; 
численост на персонала 51 човека. 

Домът е разположен в две сгради по три етажа и една нова сграда на пет етажа. Новата 
сграда е топло изолирана, спалните помещения са със самостоятелни санитарни възли. 
Обзавеждането на стаите е съобразено с броя на домуващите и се състои от легла, нощни 
шкафчета, гардероби за лични вещи, масичка, столове и телевизор. Здравните грижи се 
осъществяват от личен лекар, психиатър, фелдшер и медицински сестри. Обслужването е 
24 часово. Социалните, психологични и трудотерапевтични дейности се осъществяват на 
базата на разработени индивидуални планове на настанените в Дома. Осигурява се 
здравословна храна, съобразена и с желанията на домуващите. От 2003 година 
специалистите и потребителите на социалната услуга работят по проект „Активираща 
терапия”, с финансовата подкрепа на Сдружение на Базелските лекари – Швейцария. 
Основната цел на проекта е поддържане и съхраняване на жизнената и двигателна 
активност, както съхраняване и развитие на трудовите умения и навици на домуващите. 
Благодарение на сътрудничеството със Сдружението на Базелските лекари се поддържа и 
използва за развитие на спортна дейност стадиона в селото, развива се малко животновъдно 
и зеленчуково стопанство. В специално оборудвани зали се развиват творческите умения 
чрез рисуване и работа с природни материали и др. Организират се изложби, екскурзии из 
страната, походи, състезания  и др. 

Част от базата на институцията е модернизирана по проект, финансиран от Фонд 
„Социално подпомагане”.  

По Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална 
инфраструктура”. Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007. за  Дом за  възрастни с 
психични разстройства, с. Петково за  строително-ремонтни работи и оборудване  са 
осигурени 408 034. 84 лв. 

- Дом за възрастни хора с психични разстройства /жени/, с. Ровино.  

Институцията е открита през 1966 г. Институцията  отстои на  8 км от гр. Смолян, кв. 
Устово и е разположена на главния път Смолян-Мадан. Към 31.05.2010 година капацтета на 
инстититуцита е 100 места; заетост – 99; численост на персонала 51. 

Специализираната институция предоставя социални услуги на лица навършили 18 години с 
диагноза “шизофрении”. Разполага със 100 места  предназначени само за жени.  

Основната сграда е на три етажа с общо 25 спални помещения. На всеки етаж има общ 
санитарен възел – умивалници, тоалетни, баня. Спалните помещения са обзаведени с 
гардероб, нощни шкафчета, маса, столове, телевизионен приемник с възможности за избор 
на програми. Обособен е и сектор за лежащо болни, като стаите са със самостоятелни 
санитарни възли.  
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Към задължителните услуги, които предоставя институцията е грижата за правилно, 
рационално и съобразено с изискванията на РИОКОЗ хранене. За медицинското 
обслужване, обгрижването и храненето е осигурено непрекъснато дежурство. Всички 
потребители на услугата имат личен лекар, стоматолог,  психиатър. За провеждане на 
психологическа, социална и занимателна работа и за добро лечение с настанените в 
институцията има лекарски кабинет, кабинет на психолога, занималня за социална работа и 
занималня за провеждане на трудотерапевтична дейност с библиотека. 

Ползват се услугите на Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Звънче” – Смолян 
за рехабилитация на нуждаещите се потребители. 

Институцията  работи по няколко вътрешни програми и проекти: Грижа се за себе си;  Да 
сме полезни; Образователни проекти;  Сръчни ръце; Занимателни игри; Спортни игри; 
Певческа група” “Кокиче”; Театрална трупа; Лично творчество;  Седмично кафе.  

По Оперативна програма  „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална 
инфраструктура”. За Дома в с. Ровино за строително - ремонтни работи и оборудване са 
осигурени 1 771 343. 47лв. 

От институцията еизведена 1 жена и настанена в Защитено жилище извън територията на 
общината. 

- Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, с. Фатово.  

Институцията е открита през 1960 г. Намира се в Югозападни Родопи на 1050 метра 
надморска височина. До град Смолян е  на 8 километра. Към 31.05.2010 година капацтета 
на инстититуцита е 90 човека; заетост 78; численост на персонала 40 човека. 

Домът е разположен в тиха местност от борова гора с южно изложение. Капацитетът на 
Дома за възрастни хора е 90 места. Съотношението мъже/жени е 50/50. Дом за стари хора с 
отделение за лежащо болни”,  село Фатово  има три сгради с по два етажа. В първата сграда 
е разположено отделението  за лежащо болни, което се състои от 10 стаи с 34 легла. В 
отделението  има и дневна стая за социални контакти, оборудвана и обзаведена съобразно 
желанията и потребностите на потребителите на социални услуги. Отделението за лежащо 
болни е приспособено за хора с увреждания, със система за повикване, платформа за 
инвалидни колички, както и помощни средства - инвалидни колички, тоалетни столове, 
проходилки и антидекубитални дюшеци. На първия етаж в сградата на отделение за 
лежащи се намира столовата и кухнята, в приземния етаж са разположени перално и 
шивашко помещение. Втората сграда е на два етажа. Спалните помещения във втората 
сграда са 10 стаи с по три легла. и по една дневна стая за социални контакти на етаж. 
Санитарните възли са общи на всеки етаж. Третата сграда е на два етажа. Спалните 
помещения са 11 с общо 26 легла, от които 4 стаи с по 3 легла и 7 стаи с по две легла. В 
третата сграда има стая за функционална трудотерапия и дърводелска работилница. В “Дом 
за стари хора с отделение за лежащо болни” с. Фатово е осигурен режим на хранене, 
отчитащ нормативните изисквания и е съобразено с хранителните потребности и 
предпочитания на възрастните хора. Осигурена е медицинска и стоматологична помощ на 
лицата.  В специализираната институция за предоставяне на социални услуги е поставен 
акцент на до болничното лечение и грижи, осъществявано от медицински фелдшер, старша 
медицинска сестра и 6 медицински сестри осигуряващи 24 часово обгрижване. Социалната 
работа започва от самото настаняване в социалната институция. Планират се 
трудотерапевтични и културни занимания и дейности и се насърчават  потребителите на 
социални услуги да участват в тях. Осигурени са и възможности самостоятелно да 
организират свободното си време; за лични контакти със семейството,  приятели и други 
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лица. Организират се  посещения на изложения, събори, пазари, панаири, екскурзии, отдих 
и почивки в курортите в страната и др. по желание на потребителите на социални услуги.   

По Оперативна програма  „Регионално развитие 2007-2013”, Oперация 1.1: „Социална 
инфраструктура”. За Дома в с. Фатово за строително-ремонтни работи и оборудване  са 
осигурени 1 783 520. 23 лв. 

В краят на 2010 година за специализираните институции за възрастни и услугата в 
общността се закупиха нови автомобили /бусове/, адаптирани за хора с увреждания, които 
ще осигуряват комфорта и сигурността на потребителите. 

- Дом за деца лишени от родителски грижи, с. Широка лъка.  

Специализираната институция за деца е открита през 1967 г.  Домът за деца лишени от 
родителска грижа „К. Ванчева”, с. Широка лъка е специализирана институция за деца в 
риск. Капацитетът на институцията е 60 деца от 7 до 18 годишна възраст, включително и до 
завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.  Домът предоставя 
постоянна и седмична грижа. Към 31.05.2010 година капацтета на инстититуцита е 60 деца; 
заетост – 57; численост на персонала 21 човека. 

Децата и младежите ползват психологични, социални и логопедични услуги и от Цантъра 
за обществена подкрепа, Смолян. Младежите, които напускат институцията и продължават 
средното си образование в гр. Смолян и ползват услугата в общността - Център за 
настаняване от семеен тип.  

Децата живеят в пет апартамента – тип „Мезонети”.  Спалните помещения са оборудвани с 
легла, нощни шкафчета и гардеробчета за всяко дете. Към всеки апартамент има изградени 
самостоятелни бани и тоалетни. В добре обзаведената зала с 10 компютърни конфигурации 
децата усвояват компютърни умения и изучават английски език. В непосредствена близост 
е училището, където децата учат от 1 до 7 клас.  

Извънучилищната работа на децата е организирана в няколко проекта. От 2002 г. съвместно 
с Фондация за култура  „Ден Гри - Х” – София се организира и провежда ежегодна  Лятна 
Театрална Академия с децата от институцията, която вече е традиционна и е единствена в 
страната. В рамките на един месец /юли/ под ръководството на опитен екип от специалисти, 
група от 20 млади артисти от България и Европа запознават децата с основните ценности в 
изкуството: толерантност, рецептивност, креативност, дисциплина. Чрез работа в ателиета - 
танци, театър, рисуване, фотография и карнавални шествия, децата и организаторите 
превръщат фестивала в незабравим летен празник. 2010 г. - Участие в проект „Общуване 
чрез  творчество”, спечелен от СНЦ „Св.Висарион” Младежки православен / център „Чисти 
сърца”,  финансиран по Оперативна програма „Развитие   на човешките ресурси”.  Децата 
от дома, заедно със свои връстници от  Смолян всеки вторник и четвъртък се учат да 
рисуват,  да играят  на  балет, на вероучение и да пеят църковни песни.                           

Ежегодно, от февруари до юли децата от Дома участват в традиционната  „Детска 
полицейска академия”, организирана от специалисти на ОДМВР-Смолян.  Тук децата и 
младежите  се учат как да се предпазат от вземане на наркотици, от тютюнопушене, 
запознават се с правилата за пожарна безопасност, безопасност при бораване с огнестрелно 
оръжие, както и с живота и дейността на полицая. Най-добрите възпитаници получават 
дипломи от ОДП-Смолян. На децата ежегодно се осигуряват почивка на море, на планина и 
екскурзии из страната. Има възможност институцията да насочи своите усилия в бъдеще и 
да разработи нов модел за възпитателна и образователна работа за изява и подкрепа на 
талантите и способностите на  деца в риск.  
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- Дом за  медико-социални грижи за деца с.Широка лъка.  

Специализираната институция за деца е открита през 1960 г.  Домът за медико- социални 
грижи е единствения дом в област Смолян, в който се отглеждат деца от 0 до 3 години. 
Домът предоставя постоянна грижа. Капацитетът на институцията е 36 деца.  В Дома 
пребивават и деца над посочената възраст поради липса на възможности да бъдат 
преместени в друга специализирана институция или да им бъде предоставена социална 
услуга в общността, включително и резидентен тип грижа.  

Сградата е в много добро състояние. Измазана е, поддържана, през 2006 г. е направен 
текущ ремонт Основните дейности, които се осъществяват от специализираната институция 
са отглеждане, възпитание и обучение на децата; подготовка за интеграция в обществото 
чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за 
осиновяване; продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и 
медико-социални проблеми и др. По-голяма част от децата, настанени в ДМСГД са с 
дългосрочна цел реинтеграция в осиновително семейство и същите биват осиновени. 

- Социално-педагогически интернат в с. Стойките, на подчинение на Министерство на 
образованието, младежта и науката, с капацитет 53. Към настоящия момент в интерната е 
закрит, а през 2010 година децата са преместени в друга институция в страната. 

• УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА 

Услугите в общността са разположени в общинския център. Към момента на проучването 
2009 – 2010 година от услугите в общността са се ползват от над 1360 човека. Наетият 
персонал в услугите в общността е 56 човека. 

- Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”.  

Открит е през 2002 година, в резултат на партньорска инициатива между Община Смолян, 
Министерството за Международно Развитие (МзМР) на Великобритания и Център за 
устойчиво развитие на планината (ЦУРП), в гр. Смоля. Към 31.05.2010 година капацтета на 
услугата в общността  е 48 човека; заетост 48; численост на персонала – 18 човека..  

Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Звънче” се помещава в блок Б /северно 
крило/ от монолитна сграда на два етажа, която е собственост на Община Смолян. В блок А 
/южно крило/ на същата сграда се помещава Целодневна детска градина “Слънце”. Така 
описаните  северно и южно крила са свързани с топла връзка, което улеснява достъпа на 
деца с увреждания, посещаващи ЦДГ “Слънце” до предлаганите социални услуги в 
Дневния център.  

Дневният център предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за 
цялостно обслужване на децата и възрастните с увреждания пред деня, свързани с 
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и 
рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните 
контакти. 

     Чрез организиране на различни дейности в дневния център се цели: 

- Гарантиране на равноправното положение на хората с увреждания; 

- Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия, целящи 
включване на хората с увреждания в обществения живот; 

- Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на 
ежедневието; 
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- Оказване на подкрепа на потребителите и техните семейства; 

- Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител. 

Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в 
която се намират децата и възрастните с увреждания. Процесът на социална интеграция е 
стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразени с 
конкретните нужди на потребителите. 

Екипът, предоставящ социалните услуги, включва различни специалисти. Основни цели в 
работата им е: - комплексното въздействие водещо до възстановяване и развитие на 
увреденото дете или юноша; - насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, 
образователното и културното развитие на всяко дете като доказателство за това, че всеки 
човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността; - създаване на 
оптимални условия за корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с 
децата; -  оказване на подкрепа на децата и техните семейства; -  осигуряване постоянна и 
качествена грижа за всяко дете. 

Мултидисциплинарният екип включва: 

-     Специализиран медико-педагогически екип – социален работник, логопед, 
кинезитерапевт, рехабилитатор, медицинска сестра. 

-     Възпитателен екип  -  свързан е директно и постоянно с всекидневната отговорност за 
децата и юношите и включва: възпитатели, ресурсни учители, трудотерапевт и санитари. 

-   Технически персонал  -  счетоводител, касиер- домакин, шофьор и работник в кухня. 

- Център за обществена подкрепа 

През  м. юни 2007 г. е разкрита нова социална услуга в общността за Община Смолян 
„Център за социална рехабилитация и интеграция” /ЦСРИ/ по проект CLIP 2 “Проект за 
социална интеграция и професионална реализация на напускащите домовете за отглеждане 
и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”. Капацитетът на Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция е 10 човека и екип от 3 специалисти – двама социални 
работника и психолог. 

Със Заповед РД01 – 94/20.01.2009 г. се променя вида на социалната услуга в общността от 
„Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Център за обществена подкрепа”, с 
капацитет 30 човека. Финансирането на социалната услуга предоставяна в общността се 
осъществява като делегирана от държавата дейност чрез общинския бюджет с Решение на 
Министерски съвет годишен стандарт. Центърът е ремонтиран и оборудван, с финансовата 
подкрепа на Фонд “Социално подпомагане”, проект “Ремонт и оборудване на Център за 
обществена подкрепа” на стойност 29 303. 26 лв. 

Центъра за обществена подкрепа е социална услуга в общността, насочена към превенция 
на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на детето в биологичното семейство, обучение в 
умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца и младежи от институции, 
консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни 
родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. 
Към 31.05.2010 година капацтета на услугата е 30 потребители; заетост 25; численост на 
персонала 8 човека. 

- Защитено жилище 

Защитеното жилище в гр. Смолян е създадено, ремонтирано и оборудвано по  програма 
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CLIP 2  в партньрство с Международна социална служба - България през 2007 на  стойност 
– 34 549 лв. Намира се в жилищна кооперация, в апартамент общинска собственост.  

Защитеното жилище е социална услуга за оказване на подкрепа, консултиране и съдействие 
на младежи, на които предстои да напуснат или които са напуснали специализирана 
институция, както и на младежи от общността по пътя към техния самостоятелен живот. 
Капацитетът на жилището е 6 човека. Към 31.05.2010 година капацтета на услугата е 6 
младежи; заетост – 3 младежи; успешно изведени от услугата 3; численост на персонала – 4. 

Целевата група включва – младежи на възраст от 18 до 25 г., които се нуждаят от подкрепа 
за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен 
живот: 

-    Напускащи специализирани институции; 

-   От общността, които не получават подкрепа от биологичните си семейства по отношение 
на дом, работа и финансова сигурност; 

-    От многодетни семейства; 

-    С тежки социални и поведенчески проблеми, лишени от подкрепата на близки хора; 

-   С родители, страдащи от тежки хронични неинфекциозни заболявания, освидетелствани 
от ТЕЛК. 

- Младежи на възраст от 16 до 18 г., настанени в Дом за деца лишени от родителски 
грижи /ДДЛРГ/. 

Материална база: 1. Апартамент – три спални, обща дневна, кухня, санитарни помещения 
(баня и две тоалетни, перално помещение).; 2. Административен офис, където членовете на 
професионалния екип /трима социални работника и един психолог/ на услугата извършват 
индивидуално консултиране и групова работа. 

- Център за настаняване от семеен тип 

Център за настаняване от семеен тип – Смолян е открит на 01. 05. 2009 г. по проект на 
Община Смолян „Децата на Смолян – споделена грижа и отговорност”, финансиран по 
Програма ФАР „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността 
за рискови групи”, договор BG2006018-343.01.01-1.10. Със Заповед № РД 01-86/25.01.2010 
г. на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане от 
01.01.2010 г. социалната услуга - резидентен тип е делегирана от държавата дейност чрез 
общинския бюджет.  

С Решение № 315/27.07.2009 с Протокол № 20  на Общински съвет Смолян е взето решение 
за разкриване на нова социална услуга и за предоставяне на помещения за нуждите на 
Център за настаняване от семеен тип-Смолян в част от Ученическо общежитие на ул. „Д. 
Петров” 39, първи етаж,  западно крило с обща площ от 275 кв. м. 

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която 
предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от 
родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани 
възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки или 
роднини. В Центъра се настаняват младежи от Дома за деца лишени от родителска грижа, с. 
Широка лъка и от общността. Капацитетът на центъра е 10 човека. Настанените са на 
възраст от 15 год. и до завършването на средното си образование или до завръщането им в 
биологичната им среда. Всички продължават обучението си в средните училища и 
професионални гимназии в гр. Смолян. Младежите в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, 
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ниво на автономност. Към 31.05.2010 година капацтета на социалната услуга – резидентен 
тип е 10; заетост 10. В Центъра работят 6 специалисти: ръководител, социален работник, 4 
възпитатели на 24 часов график. Центърът е разположен на площ от 275 кв. м. с обзаведени 
спални помещения, дневна стая за тихи занимания и срещи,  компютри с достъп до 
Интернет, трапезария с кът за отдих, оборудвана кухня за самостоятелно приготвяне на 
храна, сервизни помещения с перални и административен офис. На ползвателите на 
услугата са осигурени основните жизнени условия  за пълноценен живот, грижи за 
здравето, условия за добро образование, реинтеграция в семейна среда. 

От 01.01.2011 година чрез проведен конкурс, услугите в общността Център за настаняване 
от семеен тип, Център за обществена подкрепа и Защитено жилище са възложени за 
управление на външен доставчик. 

- Алтернативни услуги в общността – Приемна грижа 

Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в 
семейство на роднини или близки или в приемно семейство. 

През 2007 г. и 2008 г. Дирекция «Социално подпомагане» утвърждава първите 
професионални приемни семейства в областта, които са от териториалния обхват на 
Община Смолян. Към 31.03.2010 г. на територията на община Смолян има общо 
утвърдени и действащи 5 професионални приемни семейства. В процес на проучване, 
обучение и утвърждаване са още 2 кандидати за професионални приемни семейства. 

Предпоставките за развитието на приемната грижа е продължаване на реформата в 
системата за институционална грижа за деца в община Смолян чрез развитие на услуги от 
нов тип - Център за настаняване от семеен тип за младежи от 15 до 18 (19 години) в гр. 
Смолян и приемна грижа. Основната цел е да се окаже подкрепа за продължаване процеса 
за повишаване благосъстоянието на децата в България и на реална деинституционализация. 
Развитието на социалната услуга „приемна грижа” е насочена към предотвратяване на 
институционализацията на деца в риск и осигуряване на детето на сигурна и безопасна 
семейна среда, както и да се повиши информираността на обществеността в Община 
Смолян и на отделни професионални групи относно приемната грижа и да се изгради и 
повиши капацитета на работещите в услугата „приемна грижа”. От м. Декември 2008 г. до 
края м. Ноември 2009 г. Община Смолян изпълнява проект: „Децата на Смолян - споделена 
грижа и отговорност” , в партньорство с фондация “МСС - България”. В рамките на 
проекта се проведоха 30 информационни кампании по приемна грижа, на които са 
присъствали над 500 човека, вследствие на което интереса на гражданите към този вид 
алтернативна грижа за деца в риск се увеличи. В края на проекта бяха утвърдени 3 приемни 
семейства и бяха настанени 4 деца /едно от тях по-късно бе осиновено/. Развитието на 
приемната грижа се осъществява на базата на приета Годишна програма в партньорство с 
РДСП, ДСП, ОЗД, ОЦПГ, Фондация „Международна социална служба-България” и 
Община Смолян. Годишната програма е приета на заседание на Комисията за детето при 
Община Смолян.Първите настанявания на деца в семейства на роднини или близки са 
предприети от Дирекция “Социално подпомагане” - Смолян през 2001 г. От тогава до 
31.05.2010г. тази мярка за закрила е предприета спрямо 42 деца от община Смолян, като 
към посочената дата в семейства на близки и роднини се отглеждат 22 деца - 21 от тях са от 
община  Смолян, а 1 от община Мадан. На основание Чл. 6а, т. 8 , Чл. 20 а (1) и /2/ от 
Закона за закрила на детето, чл. 44 /1/, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация през 2009 година е сформирана Комисията за детето към Община 
Смолян с председател Кмета на общината. Част от дейността на Комисията е свързана и с 
разглеждането на социалните доклади на кандидатите за приемни семейства. Към април 
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2011 година приемните семейства са 14, главно концентрирани в с. Виево, с. Момчиловци, 
Смолян и в с. Широка лъка. 

- Домашен социален патронаж 

Домашният  Социалнен патронаж е създаден през 1982 г., като местна дейност.  

Капацитета на услугата е 110 човека, в момента домашният социалнен патронаж ежедневно 
осигурява за 56 възрастни и самотни хора  услуги по домовете.включително: Доставяне на 
храна по домовете; Поддържане на хигиена на основното помещение обитавано от 
обслужвания; Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 
инвалидност или тежко заболяване; Помощ в общуване и в поддържане на социални 
контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; Битови услуги – закупуване на 
хранителни продукти и вещи от първа необходимост,заплащане на електрическа и 
топлинна енергия, телефон и други със средства на лице; Съдействие за изготвяне на 
необходимите документи за явяване на ТЕЛК. 

Домашният социален патронаж е първата социална услуга, децентрализирана чрез конкурс 
и предоставена за управление на НПО – Областен съвет на Български червен кръст, 
Смолян. Домашният социален патронаж има възможност да увеличи капацитета си в града 
и има необходимост от проучване за разширяването й на територията на общината. 

                     - Детска кухня – Община Смолян 

Специализирано звено “Детска кухня” осъществява своята дейност съгласно чл. 118 и чл. 
119, ал.1 от Закона за здравето (ДВ бр.70/2004 г.) звеното предоставя храна на деца от 6 
месеца до 3 годишна възраст, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в 
яслени групи, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.  

На територията на община Смолян е обособена една майка кухня с капацитет 320 деца. 
Раздаването на праната се извършва в 6 пункта на територията на града и 3 в селата. От 
2009 год. услугата се предлага и  в селата с.Момчиловци, с.Търън и с.Смилян. 

Първата детска кухня  в страната, внедрила модела на безплатно хранене за деца от 6 
месеца до 3 години непосещаващи детски  заведения. Вече 8 години приготвя детски храни 
за деца от 6 месечна  до 3 годишна възраст, съдържащо обедно меню, супа, основно ястие и 
десерт. Готвенето на храната се извършва по рецептурник, одобрен от РИОКОЗ. Изпълнява 
се програмата НАССР за политика по безопасност на храните, която включва добри 
производствени практики за преодоляване на рисковете, свързани с безапосността на 
храните. Удостоверение за регистрация № Т 2133016830/20.07.2004г. издадено от 
Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). 

Условия за записване:  детето да е в подходяща възраст; да не се нуждае от диетично 
хранене, защото храната която се предлага, е за деца с нормален хранителен режим; да е 
жител на съответното населено място; да е регистрирано в СЗ “Детска кухня” кв.Устово, ул. 
“Бр.Шукеров” №15; да не посещава детско заведение. От 01.04.2010 година с решение на 
Общински съвет Смолян е определена сумата за един купон на ден на стойност 0.50 лв. За 
2010 година в бюджета на Община Смолян са планирани 50 000.00 лв. за функционирането 
на звеното. Планира се преместването в друго помещение общинска собственост.  

Домашни услуги в семейна среда – домашен помощник, социален асистент 

От 2007 г. насам тези услуги доказаха своята социална значимост и необходимост, както за 
рисковите групи в града, така и в малките населени места на територията на общината. 
Основните доставчици са местни неправителствени и търговски организации, лицензирани 
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в Агенцията за социално подпомагане и работят в партньорство с Община Смолян и 
Дирекция „Социално подпомагане”. Активно се използват възможностите на Националните 
програми: - “Асистенти на хора с увреждания“, по дейност „Социален асистент”,  
“Асистенти на хора с увреждания “, дейност «Личен асистент», “Социални услуги в 
семейна среда“ /Домашен помощник и  социален ассистент, Програма “ФАР” – Домашен 
помощник, Оперативна програма “Човешки ресурси” – Социален асистент и Домашен 
помощник“ и др. програми.  Само за малко повече от две години ползвателите на тези 
услуги са се увеличили с над 100 човека.  

Рязкото спиране на Националните програми и възлагане на надеждите към Оперативните 
програми за развитие и предоставяне на услуги в домашна среда създаде напрежение сред 
рисковите групи.  

Тромавите процедури на Оперативните програми по отчитането и възвращаемостта на 
средствата към доставчиците, създават заплаха, която може да се отрази на желанието на 
неправителствения сектор да кандидаства по нови програми, поради ограничения им 
финансов ресурс. 

От една страна, от анализа на  ситуацията /демографски, здравни, социално-икономически/ 
на потребностите е видно, че този вид услуга все повече ще е необходима и в града и в 
селата, а от друга страна назрява заплаха, че в малките населени места няма да има 
достатъчен брой хора, които да отговарят на условията за наемане на работа.   

- Обществена трапезария 

Услугата се предоставяше по проект „Обществена трапезария в община Смолян” в периода 
от 01.12.2009 до 08.05.2010 година и се финансира от Фонд „Социално подпомагане”. 
Стойност на финансовата подкрепа от Фонда за реализирането на проекта е 24 860.00 лв. 
Топъл обяд за този период получаваха 146 човека от гр. Смолян и селата Момчиловци, 
Търън, Смилян, които са на социално подпомагане, с ниски доходи, болни и самотни хора. 
От направените анкетни проучвания, през периода на предоставяне на услугата, се очертаха 
основните изводи, че услугата има значим социален ефект и е една от предпочитаните 
услуги от потребителите. Услугата продължава до края на м. април 2011 г. Основния 
проблем за целогодишното предоставяне на услугата на хора в риск е липсата на финансов 
ресурс и невъзможността на този етап той да бъде привлечен на местно ниво.   

- Клубове на пенсионерите 

На територията на общината са открити 17 пенсионерски клуба. В гр. Смолян броят на 
клубовете са 6, а в селата те са 11. Членовете на клубовете на територията на Община 
Смолян са 1403 човека. С Решение № 538/21.12.2006 година на Общински съвет Смолян е 
предоставено правото за ползване на помещения общинска собственост за осъществяване 
на дейностите на клубовете. През 2009 година са подобрени условията за социални 
контакти и дейности в пенсионерските клубове, като общината е инвестирала около 
100 000.00 лв. за капиталови разходи. 

- Еднократни социални помощи 
През 2008 г. са подпомогнати 86 лица и семейства от общината на стойност над 18 548. 00 
лева, със средства гласувани от Общински съвет Смолян. Подпомагат се и столетници на 
територията на общината, навършили 100 годишна възраст. За 2008 година те са 2 човека. 
 През 2009 г. са подпомогнати 68 лица и семейства от общината на стойност над 13 755. 00 
лв., със средства гласувани от Общински съвет Смолян. Подпомагат се и столетници на  
територията на общината, навършили 100 годишна възраст, за 2009 година е 1 човек. 
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- Териториални организации на хората с увреждания и военноинвалидите 

На територията на община Смолян има 6 организации на хората с увреждания – Съюз на 
инвалидите; Териториални организации – Съюз на глухите, Съюз на слепите, Съюз на 
военноинвалидите, Съюз на слепо-глухите. Общата численост на членовете на 
организациите е 1466 човека, като обект на социално подпомагане са 2111 човека.  

За извършване на дейностите си на организациите е предоставено правото на ползване на 
помещения общинска собственост. Ежегодно, за нуждите на организациите, с Решение на 
Общински съвет Смолян се предоставят средства за дейности чрез общинския бюджет от 
местни приходи. 

Реализира се активната политика на Община Смолян за достъпност на публичните 
итституции чрез проекти за изграждане на достъпна градска и социална среда на хората с 
увреждания: Монтирани са подемни устройства в: Общинска администрация Смолян; 
Регионален исторически музей; изградени са санитарно-хигиенни помещения и осигурен 
достъп за деца с увреждания в ОУ с.Арда; І СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Смолян; VІІ 
СОУ “Отец Паисий” гр.Смолян. Санитарен възел за хора с увреждания в Център за 
обществена подрепа. Три автобуса с платформи от градския транспорт са пригодени за 
ползване от хора с увреждания. Изградена е външна рампа за достъп в Планетариума, като 
обект с национално значение,  за хора с увреждания и предстои адаптиране на санитарно-
хигиенно помещение за хората с увреждания, с което целия обект ще е достъпен за тях.  

Не са рядкост обаче и случаите за трудно достъпни жилищни сгради поради 
характеристиката на терена, липса на асансьори и изградени подходи за хора с увреждания 
към тях. Възможност за решаване на тези проблеми има в проявяването на инициативност 
от страна на кметовете и кметските наместници и неправителствените организации и 
разработването на конкретни проекти за финансиране от различни програми. 

Община Смолян ежегодно сключва договори с аптеки, функциониращи на територията, за 
изпълнение на задълженията по чл.2 от Наредба №17/2000 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните (измен.  в ДВ бр.30/2009 г.) 
и Наредба №1/01.08.2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на 
военноинвалидите и военнопострадалите (публ.ДВ бр.9/2007 г.) по Списък на 
лекарствените продукти  утвърден от министъра на здравеопазването. Ветераните от 
войните имат право на лекарствен списък утвърден от министъра на здравеопазването, като 
стойността на лекарствата е за сметка на държавния бюджет и се изплащат на 100% чрез 
бюджетите на общините. Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лекарства 
по списък като правоимащите ги заплащат  взависимост от степента на намалената 
работоспособност 50 или 75 на сто от стойността. Стойността за една бюджетна година на 
Община смолян за изразходване на лекарствата за ветераните от войните и на 
военноинвалидите и военнопострадалите  е в размер на  21 636 лв. без ДДС.   

Изводи: 
- благоприятна тенденция към увеличаване броя на местата, предоставящи 
алтернативни услуги; 
- продължава да се подобрява материалната база на специализираните 
институции и услугите в общността; 
- необходимост от обучения, обмяна на добри практики на  персонала ангажиран 
с прякото предоставяне на социалните услуги; 
- нарастваща необходимост от предоставяне на социални услуги в домашна 
среда;  
- все още недостатъчни условия за здравна и психосоциална рехабилитация на 
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хората с увреждания; 
- недостатъчна обезпеченост на градския и междуградски транспорт за лица с 
увреждания; 
- необходимост от извършване на анализ на състоянието за достъпна среда за 
хора с увреждания на територията на общината; 
- необходимост от развитие на публично-частното партньорство за подобряване 
на условията за предвижване на хора с увреждания в жилищни сгради; 
- липса на специализирани транспортни услуги за лица с увреждания; 
- липса на обществена подкрепа и осигуряване на заетост на представители на 
рисковите групи, в т.ч. хора с физически и ментални увреждания, младежи от 
специализирани институции, самотни родители, лица от различни възрастови 
трудоспособни групи;  

•      Наличие и характеристика на общи мерки и политики за социално включване 

Развитието на социалните услуги на територията на Община Смолян е сравнително 
равномерно. За разлика от другите общини в областта, Община Смолян предлага най-
широк спектър от социални услуги в специализирани институции и услуги в общността за 
различни рискови и възрастови групи. В Община Смолян се предлагат социални услуги за 
деца и младежи в риск; за възрастни и стари хора; за деца и възрастни с увреждания; 
социални услуги за възрастни хора с психични разстройства; услуги свързани с оказване на 
подкрепа на деца и младежи в риск и техните семейства. 

Въз основа на направения анилиз се очертават следните изводи: 

- Община Смолян е единствената община на територията на областта, където има 
специализирани институции за деца и възрастни; 

- Предлаганите социални услуги са с широк възрастов и териториален обхват; 

- Въпреки стремежа на Община Смолян да предлага социални услуги в домашна среда 
/домашен помощник, социален асистент, личен асистент/ на възрастни, болни и самотни 
хора в населените места на територията на общината,  те са недостатъчни, а тенденцията е 
към повишаване на потребностите от тях; 

- Услугите в общността са развити предимно в гр. Смолян. Има необходимост от 
разширяване териториялния обхват на услугите чрез създаване на екипи за мобилна 
работа и работа на терен като се използва капацитета на различните услуги в общността 
/Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и възрастни с увреждания / ; 

- Развиват се алтернативната услуга за отглеждане на деца в семейна среда – 
„Приемна грижа”. Необходимо е постоянно и целенасочено да се информира обществото, с 
цел променяне на нагласите в посока за развитие и утвърждаване на приемната грижа, 
както и да се популяризира приноса и ролята на   приемните семейства. 

- Домашният социален патронаж, би могъл да разшири обхвата на дейностите за 
подобряване на социалната подкрепа на клиентите чрез търсене на възможности за 
разширяване на обхвата и за допълнително финансиране, което да намали броя на хората, 
които се отказват от ползване на услугата, поради завишаване на таксите; 

- Ежегодно се подкрепят с финансови средства от местни приходи организациите на 
хората с увреждания. Изпълняват се проекти за подобряване на вътрешната и външна среда 
в публичните институции. Необходимо е да се търси диалог и подкрепят 
неправителствените организации за разработването и изпълнението на проекти, 
подобряващи условията за достъп на хора с увреждания, вкл. и малките населени места.  
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• Идентифицране на дефицити и липси от услуги. 

- Във връзка с осъществяване на деинституализацията на услугите за деца, възможно е да се 
окаже, че не е голям броя на настанените деца от общината в други области на страната; 

- Наличната добра материална база на Дома за  деца лишени от родителски грижи, с. 
Широка лъка  и непосредствена близост на учебно заведение за ученици от 1 до 8 клас, 
както здравословните климатични условия налага внимателния анализ при 
преструктурирането на институцията на по-късен етап в услуга в общността с 
регионален характер, както и на институция работеща за изява и развитиена таланта 
на деца в риск; 

- Анализът на потребностите, както и преките наблюдения и изводи на 
Междуведомствената комисия и специалистите в специализираните институции за 
възрастни с психични разстройства показват необходимостта от разкриване на  услуги в 
общността „Защитено жилище” за мъже и за жени с психични разстройства, с 
капацитет по 10 човека всяка. Това ще е предпоставка за по-дългото съхраняване на 
социалните умения и връзките със семейната среда на представителите на рисковата група, 
а от друга страна ще даде възможност на специализираните институции да намалят 
капацитета си за сметка на повишаване качеството на предлаганата услуга; 

- Значителния брой възрастни и самотно живеещи хора в града налага разкриването 
на Дневен център за възрастни и самотни хора в гр. Смолян, с капацитет 35-40 човека; 

- Влошеното качество на живот и обедняването на рисковите групи  е предпоставка за 
разкриването на социалната услуга „Обществена трапезария”, вкл. и в малките 
населени места в общината; 

- Чрез рационалното и ефективно използване на човешкия ресурс на услугите в общността 
на територията на град Смолян и осигуряване на допълнителен финансов ресурс ще е 
възможно създаването на мобилни групи за социални, здравни, психологически и 
домашни услуги за деца и възрастни с увреждания, болни и самотно живеещи  хора в 
малките населени места в общината; 

- Големият брой възрастни /с тенденция към увеличаване/,  болни и самотно живеещи 
хора на територията на общината и областта е предпоставка за разработването и 
изпълнението на иновативен пилотен проект, съвместно с Български червен кръст и 
Община Смолян за здравни и социални грижи чрез използване на  Информационните 
технологии /ИТ/. Проектът може да бъде осъществен и чрез междуобщинско 
сътрудничество на територията на областта; 

- Необходимостта от развитието на широк спектър от социални услуги налага търсенето и 
разработването на модели за публично – частно партньорство за предоставяне на 
здравни  и социални грижи, специализирани услуги за деца и възрастни с увреждания 
и др.; 
• Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община Смолян. 

Изпълнението на местната социална политика се разглежда като съвкупност от човешки, 
финансови и материални ресурси  и дейности. Община Смолян разполага с необходимите 
ресурси, които трябва да се използват ефективно, развиват и усъвършенстват с цел 
повишаване качеството на социалните услуги в съответствие с европейските стандарти, 
норми и ценности. 
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Специализираните институции и услугите в общността имат добра материална база. Чрез 
изпълнението на проекти се подобряват както условията за живот на ползвателите на 
услугите, така  и условията за работа  на персонала.  

Това е предпоставка някои от социалните услуги развити в Община Смолян  да имат  
регионален обхват, като по този начин се използват оптимално материалните и 
човешки ресурси.   

При разкриването на нови социални услуги, с решение на Общински съвет Смолян, 
общината предоставя целево общински имоти. 

С цел гарантиране качеството и ефективността на предоставяните услуги е необходимо да 
се осигурят достатъчен брой квалифицирани специалисти в сферата на управлението и 
предоставянето на социалните услуги; 

Специализираните институции и услугите в общността имат разработени годишни планове 
за обучения. Използват се различни възможности за квалификация и професионално 
израстване. Налице е необходимостта от разработването на регионална система за 
провеждане на тематични обучения и повишаване квалификацията на работещите в 
социалната сфера.  

Предвид недоброто заплащане в социалната сфера е необходимо да се разработят и 
прилагат  механизми за ефективна оценка и материално стимулиране.  

4.1 Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги 
6.1.1.  Персонал за управление на социалната сфера – общини и ДСП 

Управлението на социалната сфера се осъществява от Община Смолян, като доставчик на 
услугите, респективно от Дирекция „Хуманитарни и социални дейности” и отдел 
„Социална политика и здравеопазване”, както и от Дирекция „Социално подпомагане” и 
отдел „Закрила на детето” - Смолян. Община Смолян успешно реализира както 
самостоятелни така и съвместни проекти с лицензирани доставчици в сферата на 
социалните услуги и осигуряване на заетост. Община Смолян, Дирекция „Социално 
подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, организациите - партньори имат 
необходимия потенциал за управление на услугите. Изграждането и развитието на 
необходимия капацитет за управление на социални услуги е важно и необходимо условие 
за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти. 
Характерът на проблемите на хората в риск налага комплексна намеса. В това отношение е 
налице добро взаимодействие между различните сектори - публични и социални. Във 
връзка с повишаване качеството на управление на социалната сфера и изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е необходимо:  

- да се стимулира развитието на административния и управленски капацитет чрез 
практически обучения, консултации, обмяна на опит, проучване на  добри практики; 

- развитие на уменията и нагласите за възлагане на услугите на външни доставчици;  

- развиване на уменията за проучване и анализиране на потребностите, планиране на 
социални услуги, умения за наблюдения и оценка,  за въвеждане на иновации; 

- обучения, информационни събития и др. за ефективно използване на възможностите 
за финансиране от Структурните фондове на Европейски съюз и други програми, както 
изпълнение и управление на проекти; 

- формиране на умения за изграждане и развитие на ефективни партньорства – 
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междуобщински и междусекторни; 

 

6.1.2.   Персонал за предоставяне на социални услуги 

Заетият персонал за предоставяне на услугите в специализираните институции са 190,5 
човека – специалисти и помощен персонал /без данни за СПИ, Стойките/, а в услугите в 
общността  - 49 специалисти и помощен персонал. 

Въпреки разработените годишни планове за обучение квалификация на персонала зает с 
предоставянето на услугите, налична е необходимостта от нов подход в обучението им, 
като се ангажират преди всичко държавните органи, отговарящи за провеждането на 
социалната политика и местните ресурси, чрез финансовите възможности на Оперативна 
програма „Административен капацитет” и „Развитие на човешките ресурси”; 

4.2 Финансов анализ на дейностите на общината  
Община Смолян е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято структура към 
31.12.2009 се включват следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: 
1. Филиал “Просвета”, 
2. Филиал “Култура”, 
3. Регионална библиотека “Николай Вранчев” – Смолян , 
4. Художествена галерия, 
5. Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян, 
6. Дом за възрастни с психични разстройства – с. Ровино, 
7. Дом за възрастни с психични разстройства „Професор Доктор Т.Ташев” – с. Петково, 
8. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – с. Фатово, 
9. Дневен център за деца и възрастни с увреждания – Смолян, 
10. Дом за деца  с.Широка лъка, 
11. Филиал „Кметства,” 
12.  Кметство Арда, 
13.  Кметство Могилица, 
14.  Кметство Момчиловци, 
15.  Кметство Смилян, 
16.  Кметство Търън, 
17.  Кметство Широка лъка, 
18. СЗ “Стопанисване на собствеността”, 
19.  СЗ “Детска кухня”, 
20. СЗ “Отоплителна централа”, 
21. I СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  гр.Смолян, 
22. II ОУ “Професор Доктор Асен Златарев” -  гр.Смолян 
23. IV ОУ “Стою Шишков” -  гр.Смолян, 
24. V ОУ “Юрий Гагарин” -  гр.Смолян, 
25. VI ОУ “Иван Вазов” -  гр.Смолян, 
26. VII ОУ “Отец Паисий” -  гр.Смолян, 
27. ГПЧЕ “Иван Вазов” -  гр.Смолян, 
28. ПМГ “Васил Левски” -  гр.Смолян, 
29. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Арда, 
30. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Момчиловци, 
31. ОУ “Стою Шишков” -  с.Търън, 
32. ОУ “Никола Йонков Вапцаров” -  с.Широка лъка, 
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33. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -  с.Смилян, 
34. ОДЗ - 2 „Синчец”- гр.Смолян, 
35. ОДЗ - 3 „Родопчанче”- гр.Смолян, 
36. ОДЗ - 4 „Радост” - гр.Смолян, 
37. ОДЗ - 5 „Шина Андреева” - гр.Смолян, 
38. ОДЗ - 6 „Зорница”- гр.Смолян, 
39. ОДЗ - 11 „Митко Палаузов”- гр.Смолян, 
40. ЦДГ- 1 „Слънце”- гр.Смолян, 
41. ЦДГ-8 „Вела Пеева”- гр.Смолян, 
42. ЦДГ-10 „Детелина”- гр.Смолян, 
43. ОДЗ „Изворче”- с.Момчиловци, 
44. ОДЗ „Вела Пеева”- с.Смилян, 
45. ЦДГ- 2 - с.Смилян, 
46. ЦДГ - с.Могилица, 
47. ЦДГ „Калинка” -  с.Арда, 
48. ЦДГ „Детелина”  -  с.Широка лъка и 
49. ЦДГ „Русалка” -  с.Търън, 
50. Общински детски и младежки център, 
51. Общинско  предприятие „Народна астрономическа обсерватория и планетариум”, 
52. Ученическо общежитие „Васил Димитров”. 
 
През 2009 година  всички детски градини и общежитието преминаха на делегирани 
бюджети и се създадоха две общински предприятия. 
 
І. Отчитане на приходите и разходите за делегираните от държавата дейности 
 
Приходите за 2009 - 2010 г. делегираните от държавата дейности, отразени в са в размер на  
17 800 032 лв. и са разпределени по източници, както следва: 
 
вид приходи годишен план отчет 

собствени приходи                                             143 674 146 905 
обща  субсидия 16 855 912 15 300 655 
целева субсидия за капиталови разходи 1 000 1 000 
възстановени субсидии                           -61 656 
целеви трансфери от ЦБ                                     1 531 720 1 531 720 
трансфери от министерства и ведомства         886 332 881 408 
Всичко: 19 418 638 17 800 032 
Получените и предоставени трансферите за/от бюджета на общината към 31.12.2009 година 
са показани в приложението по-долу /включени са и трансферите за местни дейности/  и са 
използвани по дейности и параграфи, за които са предоставени: 
 
Приходен 
параграф от 
ЕБК 

Наименование на разпоредителя, 
предоставил/получил трансфера 

Сума на 
получения/предостав
ен трансфер 

61-01  265 124 
 Министерски съвет - за избори 100 730 
 Министерство на образованието, науката и младежта 53 680 
 Министерство на културата 2 000 
 Министерство на труда и социалната политика – за 

обществена трапезария 
19 888 
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 Агенция за хора с увреждания – за платформа 8 331 
 
 

Държавна агенция за младежта и спорта /програма 
„Младеж”/ 

17 906 

 Министерство на образованието, науката и младежта – 
проект „Учение през целия живот” 

62 589 

   
61-02  - 441 720 
 Министерство на труда и социалната политика – „Красива 

България” 
-317 420 

 Министерство на труда и социалната политика- Социално 
инвестиционен фонд 

-124 300 

61-05  724 998 
61-05 Министерство на труда и социалната политика - по 

програми за заетост 
724 998 

62-01  171 580 
62-01 Министерство на труда и социалната политика – „ФАР” 171 580 
64-01  4 041 367 
 Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 
4 041 367 

Разходите за делегираните от държавата дейности са извършени, съобразно утвърдените 
стандарти с Решение на Министерски съвет №29/23.01.2009 година  и с дофинансиране. 
Усвоените средства за делегираните от държавата дейности към 31.12.2009 година са в 
размер на 17 696 546 лв., в това число от дофинансиране с общински приходи  в   размер  на 
325 135 лв. Разходите  за   делегираните    от   държавата   дейности   в   размер   на 17 371 
411 лв. и са разпределени  както следва: 
 
 функция годишен план отчет 
Функция “Общи държавни служби” 1 571 166 1 387 670 
Функция “Отбрана и сигурност” 1 157 279 1 023 569 
Функция “Образование” 9 261 575 8 522 534 
Функция “Здравеопазване” 1 419 243 1 265 717 
Функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи”         3 882 678 3 570 567 
Функция” Почивно дело, култура и религиозни 
дейности”-    

1  453 184 1 436 171 

Функция “Икономически дейности и услуги” 167 578 165 183 
10 %  резерв 1 549 515  
Всичко: 20 462 218 17 371 411 
 
 Разходите за дофинасиране на делегираните от държавата дейности са в размер на 
325 135  лв. и възлизат на 77 % изпълнение спрямо плануваните бюджетни кредити. 
  

5 Заключения и препоръки 

5.1 Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на 
потребностите 
Анализът на ситуацията и потребностите в Община Смолян очертава следните изводи, 
които очертават: 

Силни страни : 
- Наличие на политическа воля на ръководството на община Смолян за развитие на 
социалните услуги в съзвучие на държавната социална политика и нейните приоритети; 
- Прилагане на иновативни подходи при осъществяване на социалната политика в 
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Община Смолян; 
- Успешно сътрудничество и добра координация между институциите на държавната 
и местната власт при разрешаване на социалните проблеми на населението;  
- Успешно сътрудничество и подкрепа на лицензирани външни доставчици на 
социални услуги,  
- Укрепваща общност на доставчици на социални услуги в района; 
- Наличие на човешки ресурс по специалностите: социални дейности, социална 
педагогика, логопедия, рехабилитация, психология, социална педагогика;  
- Проучени потребности от социални услуги за рисковите групи от населението и в 
частност за хора с увреждания; 
- Наличие на добри практики в процеса на реализирането на Националните програми 
„Асистенти  на хора с увреждания” /личен и социален асистент/, „Социални услуги в 
семейна среда” и „От социални помощи към осигуряване на заетост”/домашен помощник/,  
- Опит в разработването и управлението на големи инфраструктурни  социални  
проекти. 

Слаби страни : 
- Висока степен на безработица в общината; 
- Намаляващи възможностите за заетост на населението, особено в селата, в резултат 
на структурните промени в общинската икономика;  
- Нарастващ брой нетрудоспособно население и самотно живеещи възрастни хора; 
- Ниски доходи на населението, особено на преобладаващата част от нуждаещите се 
от социални услуги; 
- Ниска степен на образованост и адаптивност към пазара на труда на представителите 
на ромската общност; 
- Консерватизъм на обществото и липса на обществена подкрепа за осигуряване на 
заетост на представители на рисковите групи, в т.ч. хора с физически и ментални 
увреждания, младежи напуснали специализирани институции, самотни родители, лица от 
различни възрастови трудоспособни групи;  
- Липса на механизми за инвестиране и провеждането на социална жилищна политика 
от Община Смолян; 
- Наличие на недостъпна среда на много места в общината за хората с увреждания; 
- Недостатъчно развит потенциал на публично-частното партньорство в социалната 
сфера.  
- Липса на достатъчно транспортни средства адаптирани за хората с увреждания;  

- Недостатъчно развит потенциал на услугата „Домашен социален патронаж” в града 
и близките населени места.  

5.2 Изводи за наличните социални услуги 
Общи изводи за състоянието на социалните услуги в общината по отношение на: 

- Териториално разпределение в общината  

Развитието на социалните услуги на територията на Община Смолян е сравнително 
равномерно. За разлика от другите общини в областта, Община Смолян предлага най-
широк спектър от социални услуги в специализирани институции и услуги в общността за 
различни рискови и възрастови групи. В Община Смолян се предлагат социални услуги за 
деца и младежи в риск; за възрастни и стари хора; за деца и възрастни с увреждания; 
социални услуги за възрастни хора с психични разстройства; услуги свързани с оказване на 
подкрепа на деца и младежи и семейства. 
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- Въпреки стремежа на Община Смолян да предлага социални услуги в семейна среда 
/домашен помощник, социален асистент, личен асистент/ на възрастни, болни и самотни 
хора в населените места на територията на общината,  те са недостатъчни, а тенденцията е 
към повишаване на потребностите от тях; 

- Услугите в общността са развити предимно в гр. Смолян. Има необходимост от 
разширяване териториялния обхват на услугата чрез мобилна работа и работа на терен като 
се използва капацитета на различните услуги в общността /Център за обществена подкрепа, 
Дневен център за деца и възрастни с увреждания, създаване на мобилни групи /; 

- Развиват се алтернативната услуга за отглеждане на деца в семейна среда – Приемна 
грижа. Необходимо е постоянно и целенасочено да се информира обществото, с цел 
променяне на обществените нагласи в полза за развитие на приемната грижа. 
Популяризиране на приемните семейства. 

- Домашният социален патронаж, би могъл да разшири обхвата на дейностите за 
подобряване на социалната подкрепа на клиентите чрез търсене на възможности за 
разширяване на обхвата и за допълнително финансиране, което да намали броя на хората, 
които се отказват от ползване на услугата, поради завишаване на таксите. 

- Съотношение между услугите в общността и специализирани институции 

На територията на Община Смолян се намират 5 специализирани институции. 
Разпределени са равномерно на територията на общината. В тях се настаняват, след 
изчерпване на всички възможности за отглеждане и грижа в семейна среда. Социални 
услуги в специализираните институции към момента на проучването ползват 368 деца и 
възрастни. Наетият персонал е 190,5 човека. 

Услугите в общността са разположени в общинския център. Към момента на проучването 
2009 – 2010 година от услугите в общността са се ползват от над 1360 човека. Наетият 
персонал в услугите в общността е 56 човека. 

През последните години се увеличи капацитета на социалните услуги в общността. 
Съотношението между специализираните институции и услугите в общността е в полза на 
последните. 

- Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа 

Съотношението на услугите в семейна среда и резидентна грижа е в полза на услугите в 
семейна среда.  В гр. Смолян са разкрити две резидентни услуги – Защитено жилище и 
Център за настаняване от семеен тип за деца, които продължават средното си образование в 
града. В процес на изграждане е Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 7 
години с капацитет 10 потребителя, където ще се настанят деца от Дом за медико-социални 
грижи за деца в с. Широка лъка и от общността.  

През последните години Община Смолян, Регионално дружество за заетост и структорно 
развитие - Смолян, Дружество за разпространение на знания – Смолян, Областен съвет на 
Български червен кръст, Дирекция „Социално подпомагане” използваха активно 
възможностите на Националните програми „Асистенти на хора с увреждания”,  „Социални 
услуги в семейна среда” и Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, както 
и чрез услугите „Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария”  за осигуряване 
на социално-психологическа подкрепа и грижа на около 300 лица за 2008 година и над 400 
човека от рискови групи на територията на града и в населените места в общината.  

От  м. ноември 2010 година Община Смолян е партньор на Агенцията за социално 



  Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян / 2011-2015 г. / 

 

 

 

 

57 

подпомагане по проект „Подкрепа за достоен живот” – Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”  – АЛТЕРНАТИВИ, бюджетна линия  BG051РО001 -5.2.09, като след 
приключването на двата етапа за кандидатстване и подбор са назначени 65 лични 
асистенти, които обслужват 65 деца, млади и възрастни хора с увреждания от града и 
различни населени места на територията от общината. В този смисъл съотношението между 
услугите в семейна среда и резидентна грижа е в полза първите, като тенденцията и 
необходимостта е те да се развиват паралелно, с грижа и към малките населени места в 
общината. 

- Степен на развитие на услугите за превенция на риска от социално изключване 

Наличието на увреждания поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от 
възрастта. Това се отнася не само за хората с увреждания, но и за техните близки, които ги 
обгрижват. Наличните до момента социални услуги в общността на територията на 
общината Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, Националните и 
Оперативни програми, предоставящи услугите „личен асистент”,  „ социален асистент”, 
„домашен помощник” играят превантивна роля за социално изключване.  

Анализът показва, че тези услуги за социално значими и ефективни, тяхното разширяване е 
обусловено от наличието и тенденцията към увеличаване на рисковите групи, особено в 
малките населени места в общината. Наред с това  се очертава необходимостта от 
изграждане на нови услуги като Защитено жилище за лица с психически разстройства, за 
хора настанени в специализирани институции и от общността. 

- Характеристика на спектъра / многообразието на видовете услуги 

Наличието на специализирани институции и услуги в общността се развива оптимално и е 
съобразен с потребностите на рисковите групи. Новите услуги се изграждат по проекти и с 
решение на Общински съвет се предлагат за финансиране като делегирани държавни 
дейности.  

За подобряване условията на живот и оказване на качествена грижа на ползвателите на 
услугите, както и за подобряване на условията за работа на специалистите заети с 
предоставянето на услугите, Община Смолян целенасочено разработва и изпълнява проекти 
по различни европейски програми.   

Анализът на ситуацията и потребностите в Община Смолян очертава необходимостта от 
разкриване на нови услуги за деца и възрастни, някои от тях и с регионален обхват, предвид 
добрата база и достъпа до социални, здравни и образователни и културни институции. 

-  Достъпност на услугите 

На този етап все още няма осигурен пълен достъп до социалните услуги. Причините за това 
са: липса на достъп до спешна медицинска грижа в отдалечените населени места; недостиг 
на лекарски практики в селата; липса на удобни транспортни връзки от населените места 
към общинския център.  

Това налага планирането и развитието на мобилни групи за работа на терен с максимално 
използване ресурса на услугите в общността, както и дългосрочна промяна на капацитета, 
кадровия и финансовия им ресурс.  

- Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици 

На територията на общината лицензираните доставчици на социални услуги Дружество за 
заетост и структурно развитие, Смолян, Областен съвет на Български червен кръст, 
Дружество за разпространение на знания, Смолян успешно работят по различни проекти, 
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които приоритетно работят върху предоставяне на услуги в семейна среда /домашен 
помощник/ и социално-психологическа подкрепа и грижа на хора с увреждания, възрастни 
и самотни, включително и  в малките населени места на територията на общината. От 2006 
година, Община Смолян в сътрудничество с Международна социална служба – България 
разработват и изпълняват успешно проекти с целева група деца и младежи в риск. В 
резултат на сътрудничеството са разкрити услуги в общността – „Център за социална 
рехабилитация и интеграция” /сега Център за обществена подкрепа/, „Защитено жилище за 
младежи в риск”, „Център за настаняване от семеен тип”, както се даде и нов тласък в 
развитието на алтернативната  услуга  за отглеждане на деца в семейна среда „Приемна 
грижа”. 

Анализът на ситуацията и потребностите в Община Смолян показва, че тези услуги е 
необходимо да се доразвиват, чрез използване на Оперативните програми и разкриване на 
услуги като делегирани от държавата дейности. 

- Изводи по други теми, според спецификата на Община Смолян 

Изключително тревожна е тенденцията за повишаване на безработицата в общината. Това 
води до обедняване на населението и социална изолация на рискови групи вкл. 
малцинствени, влошава качеството на живот на рисковите групи и техните семейства  и е 
потенциален риск за настаняване на деца и възрастни в специализирани институции. 
Засилените миграционни процеси на трудоспособното население към вътрешността на 
страната или в чужбина поставят в риск качеството на живот на възрастните и самотни 
хора. Това налага активна политика за осигуряване на заетост на рискови групи, а така 
също и разширяване на услугите, вкл. и тези в семйна среда 

              Общи изводи за услугите за деца:  

- Степен на развитие на услугите в общността, превенция  

В Община Смолян през последните години се изгради добре развита мрежа от социални 
услуги за деца, която е съобразена с потребностите на децата и техните семейства. С 
решение на Общински съвет Смолян услугите в общността Център за обществена подкрепа, 
Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище ще бъдат предоставени за 
управление на външни доставчици чрез конкурс.  

С цел превенция от изоставяне, настаняване в специализирана институция  и осигуряване 
на семейна грижа за всяко дете активно се работи по популяризиране и развитие на 
услугата „Приемна грижа”.   

Ресурсите на Центъра за обществена подкрепа в планирания период ще бъдат насочени и 
към разгръщане на услугата в посока работа по превенция, обхващане на всички рискови 
групи и в малките населени места на територията на общината. Това от своя страна е 
предпоставка за увеличаване на капацитета до 2016 г.  

Следвайки държавната политика за деинституционализацията на децата и постепенното 
стесняване на „входа” към институциите и поетапното им закриване започна изграждането 
на Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 7 години в гр. Смолян. Към тази 
резидентна услуга ще бъдат насочвани деца от Дом за медико-социални грижи за деца, с. 
Широка лъка и от общността.  

- Оценка на покритието на целевите групи от наличните услуги – съотношение 
между отделните населени места в общината 

Политиката на Община Смолян е за развитие и равномерно разпределение на социалните 
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услуги, предимно чрез формите на подпомагане в семейна среда. В последните две години 
2008 – 2009 година се гарантира равен достъп до услугите  на потребители от малките 
населени места. Напоследък все повече се развиват и социалните форми на общуване – 
пенсионерските клубове в селските райони. 

В града са разположени предимно услугите в общността и резидентен тип услуги, поради 
факта, че в Смолян са концентрирани потребителите на този вид услуги. Наличието на 
повече услуги и  човешки ресурс в града е предпоставка за развитието на нови форми – 
мобилни групи за социална, здравна и домашна грижа, които ще бъдат насочени към 
задоволяване на нуждите на възможно по-широк обхват в населените места на територията 
на общината.   

Като крайна оценка се налага извода, че съществуващите услуги не са достатъчни като 
обхват и в общинския център и в останалите населени места. Въпреки активното им 
развитие в последно време,  все още има населени места без равен достъп до услуги. 

- Изводи за специализираните институции за деца 

Специализираната институция, Дом за деца лишени от родителски грижи – с. Широка лъка  
разполага с добра материална база и екип от специалисти. Има дългогодишно 
сътрудничество с различни неправителствени организации, които изпълняват проекти 
свързани с развитието на социални и творчески умения на децата. Създадена е зеленчукова 
градина, а с дарения са засети 60 плодни дръвчета. Чрез развитие на междуобщинско 
сътрудничество има възможност да се предоставят социални услуги за деца в риск от 
цялата област. Инвестициите, които ще са необходими за създаване на среда близка до 
семейната както и развитието на институцията за работа с талантливи деца могат да бъдат 
осигурени от европейски финансиращи програми. В непосредствена близост се намира 
основното училище.  До 2016 година капацитета на  

институцията ще се намалява, за сметка на повишаване на качеството на услугата. 

- Заключения за качеството на услугите за деца и съответствие с реалните 
потребности 

Всички разкривани  услуги за деца са съобразени  с потребностите от такива в дадения 
момент. Обхванати са възможно нй-голям кръг от рисковите групи. Динамиката в 
развитието на обществото като цяло би могла да наложи разкриването на нови услуги. В 
това отношение е актуална и възможности за развитие „Приемната грижа” и услугите от 
резидентен тип. Специалистите предоставящи пряко социалните услуги в общността се 
назначават чрез конкурс и /или събеседване, преминават обучения и повишават своята 
квалификация. Децата и младежите в риск и техните семейства имат възможност да ползват 
повече от една социална услуга в общността, в зависимост от потребностите в момента.  

- Идентифицирани дефицити / липси на услуги  

Анализът на ситуацията и потребностите от социлни услуги в Община Смолян показва 
необходимостта от разкриване на нови резидентни услуги до края на плановия период 2016 
г. в т.ч. Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 7 години; Център за 
настаняване от семеен тип за деца от 7 до 15 г. възраст. От особено значение е 
разширяването дейността на Центъра за обществена подкрепа и Дневен център за деца и 
възрастни с увреждания „Звънче” към рисковите групи в останалите населени места от 
общината 

- Изводи за услугите за възрастни  и стари хора: 
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Демографския анализ показва, че населението в общината застарява.  Трудовата миграция е 
предпоставка за намаляване на трудоспособното население и поставяне в риск на техните 
възрастни близки, които остават да живеят в общината. Това налага търсенето на 
възможности за тази не малка целева група от населението  за предоставяне на адекватни 
социални услуги. В това отношение се предлагат за развитие на социални услуги в семейна 
среда /социален асистент, личен асистетнт, домашен помощник/, както и услуги в 
специализирани институции за възрастни хора и като нова услуга за разкриване в плановия 
период - Дневен център за възрастни хора.  

От направения анализ Междуведомствената комисия за извършване актуализация на 
социалните оценки на възрастни в с психични разстройства в Домовете в с. Петково и с. 
Ровино се установява, че са налице потребители, които могат да бъдат при определени 
обстоятелства могат да бъдат изведени  и настанени в Защитени жилища за лица с 
психични разстройства. Успоредно с това в Община Смолян на основание представената 
информация от РЦЗ са идентифицирани не малък брой с психични заболявания. 
Разкриването на тези нови социални услуга в общността ще имат превантивна роля по 
отношение недопускане настаняването в специализирана институция. 

Отдалечеността на населените места от общинския център и повишаване броя на 
възрастните, болни  и самотно живеещи хора, както и положителния опит в някои 
западноевропейски държави с подобни проблеми е предпоставка за изучаване и прилагане 
на добри практики  с използване на нови ИТ технологии в оказването на социална, 
психологическа и здравна грижа на населението в тези райони. Изграждането на такъв 
кол център /телеасистънс и телемониторинг/ съвместно с Националния съвет на Български 
червен кръст като пилотен проект за общината и областта ще е иновативен подход с 
възможност за мултиплициране на установената практика в други сходни райони в 
страната. 

5.3 Препоръки 
Общи препоръки към развитието  на социалните услуги в община Смолян.  

Недопускане на социална изолация на хората с увреждания, деца в риск и техните 
семейства, възрастни и самотни хора, ромски малцинствени групи, трайно безработни лица. 

Конкретни препоръки за развитието на услугите: 

- За деца и семейства с деца в риск 

Осигуряване на финансова стабилност за развитието на съществуващите и нови услуги чрез  

републиканския бюджет. 

Повишаване професионалното ниво на работещите с деца, включително изучаване на място 
на добри практики в страната и чужбина. 

Саздаването на нови услуги в това число и за деца да става върху добре прецизрана 
нормативна и финансова база. 

- За пълнолетни лица и хора с увреждания 

Разкриването на Защитени жилища за хора с психични разстройства ще има превантивна 
роля по отношение на настаняването им в специализирана институция. 

Развитието на социални услуги ще обхване уязвимите общности в общината, различните 
възрастови групи и ще осигури равен достъп до социални услуги от всички населени места.  

- За стари хора 
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На базата на анализа на съществуващите социални услуги за възрастни и стари хора и 
установените потребности на тази увеличаваща се група, се  налага извода за разширяване 
на съществуващите и създаване на нови социални услуги с предимство – услуга в семейна 
среда. Освен утвърдените до сега форми на социални услуги за планирания период се 
предлага разкриването на иновативни социални услуги, предимно за възрастни и самотни 
хора, вкл. и хора с увреждания в отдалечените и труднодостъпни населени места на 
територията на общината. Разработването и реализирането на пилотен проект с използване 
на ИТ технологии за общината и областта ще обогати съществуващата социална практика и 
поради своята актуалност ще даде възможност за мултиплициране на услугата в други 
подобни райони в страната. 
 
Изпълнени и проекти в реализация,  финансирани по Европейски и други програми 

от Община Смолян за периода 2007 – 2011 г.: 

2007 - “Център за социална рехабилитация и интеграция”; с финансовата подкрепа на 
Международна социална служба – Швейцария и ОАК Ltd – USA . Изпълнител е 
Международна социална служба – България в партньорство с Община Смолян - CLIP 2 
“Проект за социална интеграция и професионална реализация на напускащите домовете за 
отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи”. Стойност на проекта – 
ремонт и оборудване –20 516,88 лв. 

2007 - „Защитено жилище за младежи, напускащи домове за деца”. В Партньорство с 
МСС-България   по програма CLIP 2. “Проект за социална интеграция и професионална 
реализация на напускащите домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 
родителски грижи”. Стойност на СМР и обзавеждане – 34 549,06 лв. 

2008 – 2009 г. - „Възможности за независим живот чрез качествени социални услуги за хора 
с увреждания и самотно живеещи лица в община Смолян” BG51P001/07/5.2-01/D01/0023 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - BG 051POO1/07/5.2-01 – „Грижа 
в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен 
помощник” - Водеща организация „Регионално дружество по заетост и структурно 
развитие” ООД – Смолян, партньор Община Смолян – 87 858.00 лв. 

2008 – 2009 г. „Равен достъп до алтернативна социална  услуга  за  възрастни в риск от 
социална изолация в Смолянския район” Програма ФАР „Деинституционализация 
посредством предоставяне на  услуги в общността за рискови групи” BG 2005/017-
353.01.02-2.48 . Стойност на проекта 44 744,51 евро. Водеща организация „Регионално 
дружество по заетост и структурно развитие” ООД – Смолян, партньор Община Смолян. 

2008 – 2009 г. „Децата на Смолян – споделена грижа и отговорност” BG2006/018-
343.01.01-1.10. Стойност на проекта - 146 212,02 евро; – информационна кампания по 
приемна грижа; обучение на кандидати за приемни родители; настаняване на деца в 
приемни семейства; Център за настаняване от семеен тип - ремонт, оборудване и 
обзавеждане; предоставяне на услугата 

2009 г. -  „Център за настаняване от семеен тип”  за деца от /0/ 3 до 7 години. По проект 
на Община Смолян, финансиран от “ Социално-инвестиционен фонд” на стойност 220 367, 
62 лв. 

2009 г. – Ремонт и оборудване на санитарни и спални помещения в Дом за деца 
лишени от родителски грижи, с. Широка лъка – 37 000.00 лв. – от дарения. 

2009 г. - „Изграждане на външна рампа и осигуряване на достъп за хора с двигателни 
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увреждания в Национална астрономическа обсерватория и  Планетариум – Смолян”,  
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект, с финансовата подкрепа на Агенция 
за хората с увреждания  на стойност  9996,70 лв. 

2009 г.  - Ремонт на пенсионерски клубове в гр. Смолян /Нов център, Стар център/ - 
113 247.00 лв. местни приходи 

2009 г. – Ремонт на сградата на Съюза на слепите, кв. Устово – проект „Красива 
България”, - 72 000.00 лв. 

2010 г.  - в процес на изпълнение.  „Подобряване на условията за живот в Дома за стари 
хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и 
Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян 
№BG161PO001/1.1-01/2007/058. Обща стойност на проекта 5 533 910,07 лв. 

2010 г. – „Приспособяване на вътрешната среда чрез адаптиране на санитарно-
хигиенно помещение за хора с увреждания в обект Планетариум-Смолян”, Компонент 
2 – приспособяване на вътрешна среда на обект, с финансовата подкрепа на Агенция за 
хората с увреждания  на стойност 9 691.00 лв. 

Ежегодно провеждане на Лятна театрална академия за деца в риск, в Дома за деца 
лишени от родителска грижа с. Широка лъка, с участието на деца от други домове в 
страната и чуждестранни младежи и студенти – 25 000.00 лв. 

2010 – 2011 „Домашини грижи за възрастни хора, останали сами в резултат на 
миграция на своите близки” – водеща организация Областен съвет на БЧК-Смолян, 
партньор Община Смолян – 53 892.00 лв. 

2010 – 2012 година изпълнение на  Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”–АЛТЕРНАТИВИ, бюджетна линия  
BG051РО001 -5.2.09. Проектът се изпълнява от Община Смолян, стойност 182 200.00 лв.. 

2011 година – Подготовка на проект във връзка с подкрепата на Община Смолян за 
деинституализацият на социалните институции, предлагащи услуги за деца в риск, на 
стойност 1 200 00.00 лв.. 

2011 година – Подготовка и внасяне на проект за разкриване на интегрирани социални 
услуги за деца от 0 до 7 години. на  стойност 825 000.00 лв.  

За периода 2007 - 2011 година за развитието на местната социална политика Община 
Смолян и социалните й партньори са привлякли чрез европейски фондове, 

национални програми, дарения над  6 760 000.00 лв., като до края на 2011 година се 
очаква да бъдат привлечени допълнително по проекти  2 025 000.00 лв.
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 СЪЩЕСТВУВАЩИ И В РАЗВИТИЕ  СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ  ДО 2016 Г. 
 

Капацитет  Източници на финансиране   
№ 

Услуга  Вид  
2011 2016 

Основни дейности 
 

 
Местополо

жение 

Доставчик 
на услугата 

Съществув

аща от Републиканск
и бюджет 

Други източници 

І. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ      

1. Дом за възрастни с 
психични 
разстройства – 
мъже 
/над 18 г. възраст/ 
 
Съществуваща и в 
развитие 

Специализи
рана 
институтици
я с диагноза 
шизофрения 

100 80 Постоянна грижа – социална, 
психологическа,  
здравна, трудотерапевтична, 
рехабилитационна дейност  

С. Петково Община 
Смолян 

1955 г. Държавно-
делегирана 
дейност 

Схема за предоставяне на 
безвъзмезд-на финансова 
помощ:   
BG161РО001/1.1-01/2007. 
Строително – ремонтни, 
оборудване -  

2. Дом за възрастни  
с психични 
разстройства – 
жени 
/над 18 г. възраст/ 
 
Съществуваща и в 
развитие 

Специализи
рана 
институтици
я 

100 70 Постоянна грижа – социална, 
психологическа,  
здравна, трудотерапевтична, 
рехабилитационна дейност 

С. Ровина Община 
Смолян 

1966 Държавно-
делегирана 
дейност 

Схема за предоставяне на 
безвъзмезд-на финансова 
помощ:   
BG161РО001/1.1-01/2007. 
Строително – ремонтни, 
оборудване 

3. Дом за възрастни 
хора с отделение за 
лежащо болни 
 
Съществуваща и в 
развитие 

Специализи
рана 
институтици
я 

90 70 Подпомагане, съхраняване на 
социалните и трудови умения и 
разширяване възможностите на 
настанените лица да водят 
самостоятелен начин на живот 

С. Фатово Община 
Смолян 

1960 Държавно-
делегирана 
дейност 

Схема за предоставяне на 
безвъзмезд-на финансова 
помощ:   
BG161РО001/1.1-01/2007. 
Строително – ремонтни, -
оборудване 

4. Дом за деца 
лишени от 
родителска грижа 
Съществуваща и в 
развитие 

Специализи
рана 
институтици
я 

60 30 Постоянна грижа – задоволяване на 
жизнени, образователни, здравни, 
социални, психологически,  
Трудотерапевтични потребности и 
организация на свободното време и 
отдиха на децата.  

С. Широка 
лъка 

Община 
Смолян 

1968 Държавно-
делегирана 
дейност 

Дарения, външни проекти 

6.  Дом за медико-
социални грижи за 
деца 
Съществуваща  

Специализи
рана 
институция 

36 0 Постоянна медико-социална грижа за 
деца от 0 до 5 годишна възраст.  

С. Широка 
лъка 

Министерст
во на 
здравеопазва
нето 

1960 Държавно-
делегирана 
дейност 
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ІІ.   
СЪЩЕСТВУВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА  И  В РАЗВИТИЕ ДО 2016 ГОДИНА 

Капацитет  Източници на финансиране   
№ 

Услуга  Вид  
2011 2016 

Основни дейности 
 

 
Местополо

жение 

Доставчик 
на услугата 

Съществув

аща от Републиканск
и бюджет 

Други източници 

 Дневен център за 
деца и възрастни с 
увреждания 
„ Звънче” 
 
Съществуваща и в 
развитие 

Услуга в 
общността  

48 48           Дневна грижа, рехабилитация, 
психологическа помощ, информиране 
и обучение, трудотерапия, групова 
работа  за деца и възрастни с 
увреждания;  почасово предоставяне 
на социални услуги на лица от 
специализирани институции 

Смолян  Община 
Смолян 

2002 Държавно-
делегирана 
дейност 

Чрез проекти, програми и 
дарения 

 Център за 
настаняване от 
семеен тип 
Съществуваща и в 
развитие 

Резидентна 
услуга 

10 10 Образователна, социална, здравна, 
психологическа и трудотерапевтична 
грижа и подкрепа за деца в риск в 
среда близка до семейната 

Общински 
обхват и 
областен 
обхват 
 

Община 
Смолян 

2009 Държавно-
делегирана 
дейност 

Чрез проекти, програми и 
дарения 

 Център за 
обществена 
подкрепа 

Услуга в 
общността  

30 40 Превенция на отклоняващо се 
поведение при деца; превенция на 
насилието; превенция на отпадане от 
училище; превенция на изоставане и 
реинтеграция на деца; подкрепа и 
консултиране на семейства от 
общността в риск; оценяване и 
обучения на приемни семейства; 
социална интеграция и 
професионално ориентиране и 
реализация на деца и младежи в риск. 

Общински 
обхват 
 

Община 
Смолян 

2009 Държавно-
делегирана 
дейност 

Чрез проекти, програми и 
дарения 

 Защитено жилище 
 
Съществуваща и в 
развитие 

Услуга в 
общността  

6 6 Осигуряване на комплекс от услуги за 
социална и професионална реализация 
на младежи в риск от специализирани 
институции и общността 

Общински 
обхват и 
областен 
обхват 
 

Община 
Смолян 

2008 Държавно-
делегирана 
дейност 

Чрез проекти, програми и 
дарения 

 Приемна грижа 
 
Съществуваща и в 
развитие 

Алтернативн
а услуга 
налична и в 
развитие 

6 20 Осигуряване на грижа в семейна среда 
с цел предотвратяване от настаняване 
в институция и реинтеграция в 
биологичното семейство 

Общински 
обхват 
 

Община 
Смолян 

2007   

 Домашен социален 
патронаж 

Услуга в 
общността 

65 110 Осигуряване на храна, социални и 
здравни грижи на възрастни хора 

Общински 
обхват 

Община 
Смолян 

1982  Местни приходи и такси  



Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян / 2011-2015 г. / 

 

65 

 

 
Съществуваща и в 
развитие 
 

 

 Детска кухня 
 
Съществуваща и в 
развитие 
 

Услуга в 
общността 

300 400 Осигуряване на здравословна храна за 
деца до 3 г. възраст 

Общински 
обхват 

Община 
Смолян 

  Местни приходи и такси 

 Обществена 
трапезария 
Съществуваща и в 
развитие 
 

Услуга в 
общността 

113-
146 

200 Осигуряване на топла храна на лица 
от рискови групи 

Общински 
обхват 

Община 
Смолян 

12.2009 – 
05.2010 г.  

Фонд 
„Социално 
подпомагане” 

 

 Клубове на 
пенсионерите 
Съществуваща и в 
развитие 
 

Услуга в 
общността 

17 20 Осигуряване на възможност за 
общуване и свободно време на лица в 
пенсионна възраст  

Общински 
обхват 

Община 
Смолян 

  Местни приходи 

 Център за 
настаняване от 
семеен тип 
0-7 г. 
 В  развитие 

Резидентна 
услуга 

0 10  Общински 
обхват и 
областен 
обхват 
 

  Държавно 
делегирана 
дейност 

Нова сграда – груб 
строеж „Социално-
инвестиционен фонд” на 
стойност  
220 367, 62 лв 
Довършване, оборудване, 
обзавеждане и стартиране 
на услугата чрез 
Оперативна програма 
„Регионално развитие”  

 Еднократни 
социални помощи 
 
Съществуваща и в 
развитие 
 

   Финансова и хуманитарна помощ на 
рискови групи  

Общински 
обхват 

Община 
Смолян 

  Местни приходи; 
Проекти; Дарения и 
хуманитарни помощи 
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Въз основа на направения анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги в Община Смолян се налагат следните 

предложения: 
 

Реорганизация  и развитие на  съществуващи и разкриване на НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
 

Капацитет  
№ 

Услуга Вид 
2011 2016 

Обхват 
Основни дейности 

 

 
Местополо

жение 

Доставчик на 
услугата и 
ангажирани 
институции 

Нова услуга 
Стартиране 
след 2011 

Финансиране 

 Комплекс за социални 
услуги за деца и 
младежи в риск и 
техните семейства 
 
 

Услуги в 
общността; 
резидентни услуги 

36 60 Обединяване на социалните 
услуги  в общността: Център за 
обществена подкрепа, Защитено 
жилище, Център за настаняване 
от семеен тип в Комплекс за 
социални услуги за деца и 
младежи  в риск и техните 
семейства 

Община 
Смолян 
 

Външен доставчик, 
чрез конкурс 

2011 Държавно делегирана 
дейност 

 Център за настаняване 
от семеен тип за деца 
от 0 до 7 год. възраст 
 
В изпълнение –ново 
строителство  
 
Нова за  развитие 

Резидентна услуга 10 10 Образователна, социална, 
здравна, психологическа  грижа и 
подкрепа за деца в риск в среда 
близка до семейната 

Общински 
обхват и 
областен 
обхват 
 

Община Смолян 
 
Външен доставчик, 
чрез конкурс 

2011 - 2012 Оперативна програма 
„Регионално развитие” – 
довършване на сградата, 
оборудване, 
обзавеждане; 
предоставяне на 
услугата 
Държавно делегирана 
дейност 

 Приемна грижа 
 
Съществуваща,  в 
развитие 
 

Алтернативна 
услуга 

6 12 Създаване на условия за 
отглеждане и възпитание на деца 
в семейна среда за определен 
период от време 

Общински 
обхват 

Община Смолян 
 

 Държавно делегирана 
дейност 

 Център за настаняване 
от семеен тип за деца 
от 7 до 15 г. 
 
Нова за  развитие 
 

Резидентна услуга  15 Образователна, социална, 
здравна, психологическа и 
трудотерапевтична грижа и 
подкрепа за деца в риск в среда 
близка до семейната 

Общински 
обхват и 
областен 
обхват 
 

Община Смолян 2012-2013 Оперативна програма; 
 
Държавно делегирана 
дейност 
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 Център за настаняване 
от семеен тип за деца с 
увреждания 3-15 г. 

Резидентна услуга  12 Образователна, социална, 
здравна, психологическа и 
трудотерапевтична грижа и 
подкрепа за деца в риск в среда 
близка до семейната 

Общински 
обхват и 
областен 
обхват 
 

Община Смолян 2012-2013 Оперативна програма; 
 
Държавно делегирана 
дейност 

 Защитено жилище за 
жени с психични 
разстройства 
 
Нова за  развитие 
 

Услуга в 
общността  

 10 Социална, здравна, 
психологическа и 
трудотерапевтична подкрепа на 
хора с психични разстройства в 
среда близка до семейната 

Общински и 
областен  
обхват 
 

Община Смолян 
и/или 
външен доставчик, 
чрез конкурс 

 Оперативна програма; 
 
Държавно делегирана 
дейност 

 Защитено жилище за 
мъже с психични 
разстройства 
 
Нова за  развитие 
 

Услуга в 
общността 

 10 Социална, здравна, 
психологическа и 
трудотерапевтична подкрепа на 
хора с психични разстройства в 
среда близка до семейната 

Общински и 
областен  
обхват 
Смолян 

Община Смолян 
и/или 
външен доставчик, 
чрез конкурс 

 Оперативна програма; 
 
Държавно делегирана 
дейност 

 Дневен център за 
възрастни хора 
 
Нова за  развитие 

Услуга в 
общността 
Проучване 
потребностите и 
възможностите за 
финансиране  за 
разкриване на 
Дневен център за 
възрастни хора; 
осигуряване на  
база/терен 
- персонал 
/обучение, заплати 
-  други разходи 

 30 Общински обхват 
 
Предлагане на почасови услуги 
през деня в зависимост от 
нуждите и желанията на 
потребителите, в рамките на 
петдневна работна седмица 

Общински 
обхват 

Община Смолян 
и/или 
външен доставчик, 
чрез конкурс 

 Оперативна програма; 
 
Държавно делегирана 
дейност 

 Проучване на 
възможностите за 
предоставяне на 
социални и здравни 
грижи на рисковите 
групи чрез развитие 
на Публично-частно 
партньорство /ПЧП/ 
Нова за  развитие 

   Извършване на почасови здрави и 
социални услуги чрез създаване 
на мобилни групи за работа в 
отдалечените населени места.  

Общински 
обхват  

Община Смолян 
и/или 
външен доставчик, 
чрез конкурс 

 Европейски програми; 
Бизнес предприемачи 
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 Иновативни ИТ 
модели за 
предоставяне на 
социални и здравни 
услуги в отдалечените 
населени места в 
общината и областта. 
 
Нова за  развитие 

Използване на 
съвременни IT 
технологии за 
изграждане на 
мрежа за 
предоставяне на 
социални и здравни 
грижи в 
отдалечените 
населени места в 
общината и 
областта. 

- Над 
1500 
човека 

Проучване опита на Германия и 
Испания; 
Разработване на концепция и 
проектно предложение; 
Реализация на проектно 
предложение; 
Оказване на социална, здравна и 
психологическа  подкрепа на 
хората, живеещи в отдалечени 
населени места чрез изграждане 
на мрежа от кол центрове, 
телеасистънс и телемониторинг. 

Община 
Смолян; 
 
Област 
Смолян 

Община Смолян 
И  общини от 
Смолянска област 
Български червен 
кръст 

2012 - 2016 Европейски програми; 
Чуждестранни донори 

 Дневен център за 
психично болни 

Национална 
политика за 
психично здраве 
2004-2012 

 15 Разработване на проект за 
инвестиционни намерения 

Общински 
обхват 
 

Община Смолян, 
Център за психично 
здраве-Смолян 

2012-2013 Министерство на 
здравеопазването; 
Европейски програми 

 Иновативен подход в 
здравните услуги 

Разработване на 
проект 

  Проект „Първи златен час”  Общински 
обхват;  
Междуобщи
нско 
сътрудничес
тво 

Община Смолян  Европейско теритоиално 
сътрудничество 
България – Гърция 2007-
2013 

 Домашен социален 
патронаж 
 
В развитие 

Проучване на 
възможностите за 
разширяване на 
социалната услуга 
и в други населени 
места на 
територията на 
общината 

65 110 Доставяне на храна по домовете; 
Поддържане на хигиена на 
основното помещение обитавано 
от обслужвания; Съдействие за 
снабдяване с необходими 
помощни средства при 
инвалидност или тежко 
заболяване; Помощ в поддържане 
на социални контакти, 
развлечения и занимания в дома 
и извън него; Битови услуги;  
Съдействие за изготвяне на 
необходимите документи за 
явяване на ТЕЛК и др. 

Общински 
обхват 
 

Община Смолян 
и/или 
външен доставчик, 
чрез конкурс 

2011 - 2016 Местна дейност 

 Домашни услуги в 
семейна среда – 
домашен помощник, 

Услуга в 
общността 

 300 Осигуряване на  помощ в 
домакинството - подпомагане 
битовата и лична хигиена на 

Общински 
обхват 
 

Община Смолян 
и/или външен 
доставчик, чрез 

2011 - 2016 Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” 
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социален асистент 
 
В развитие 

потребителите, други битови 
дейности; 
Обгрижване на болни деца и 
възрастни и самотни хора; 

конкурс; 
 

 
Държавно делегирана 
дейност 

 Алтернативни форми 
за заетост 
 
В развитие 

Проучване на 
възможностите и 
подкрепа на 
доставчици на 
социални услуги, с 
цел развитие на 
социално 
предприемачество 

 150 Осигуряване на алтернативни 
форми на заетост на лица в риск, 
с цел социално включване 

Общински 
обхват 
 

Община Смолян; 
Неправителствени и 
търговски 
лицензирани 
доставчици на 
социални услуги;  
Организации на 
общностите; 
Специализирани 
кооперации 

2011- 2016 Оперативни програми; 
МТСП, АХУ 

 Мобилни групи за 
социални, здравни и 
услуги в домашна 
среда 
 
Нова за  развитие 

Използване на 
наличните ресурси 
на Център за 
обществена 
подкрепа, Дневен 
център за деца и 
възрастни и др. 
заинтересовани 
организации 
 

 2 Оказване на социална, здравна, 
психологическа грижа и подкрепа 
и предоставяне на услуги в бита в 
града и населените места в 
общината. 
Гарантиране на равен достъп до 
качествени услуги; 
 

Общински 
обхват 
 

Община Смолян; 
външен доставчик, 
чрез конкурс;  
 

2011-2016 Оперативни програми 
 
Държавно делегирана 
дейност 

 Обществена 
трапезария –  
Съществуваща в 
развитие 
 

Услуга в 
общността 

 200 Осигуряване на топла храна за 
рискови групи 

Общински 
обхват 
 

Община Смолян; 
външен доставчик, 
чрез конкурс;  

2011-2016 Фонд „Социално 
подпомагане” 
Дарения  

 Център за развитие на 
уязвими общности 
 
Нова за  развитие 

Посреднически 
услуги за социално 
включване на 
общностите; 
 

 300 Уязвими социални  групи /с 
физически и ментални 
увреждания; самотни родители; 
младежи от институции; ромски 
групи, безработни/ 
Здравни и трудови медиатори; 
дейности за ограмотяване и 
квалификация;  
Посредничество за работа; 

Общински 
обхват 
 

Община Смолян 
Организации на 
общностите; 
Специализирани 
кооперации; 
външен доставчик, 
чрез конкурс;  
Бюро по труда 

2011-2016 Оперативни програми 
И други финансиращи 
програми 
Финансова подкрепа от 
МЗ, МОМН, МТСП 
 

 Осигуряване на 
достъпна среда  за 

Извършване на 
анализ за нуждите; 

 6 
обекта 

Създаване на условия за равен 
достъп в урбанизирана среда на 

Общински 
обхват 

Община Смолян 
Организации на 

2011-2016 Оперативни програми 
И други финансиращи 
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хора с увреждания 
 
Налични и в развитие 

Разработване на 
проекти 

хора с увреждания 
Осигуряване на възможности за 
достъп до публични  услуги, зони 
за отдих и др. 

 общностите; 
Специализирани 
кооперации 

програми 

 Осигуряване на 
жилища за социално 
слаби и семейства в 
риск 

Извършване на 
анализ за нуждите; 
Извършване на 
проучване за 
възможност за 
финансиране; 
Определяне на 
база. 

 1 
обект 

Създаване на условия за живот на 
уязвими лица и семейства 

 Община Смолян 
 

 Оперативни  
И други финансиращи 
програми 
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Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги 
 
3 Визия и стратегически цели  
 
3.1 Визия  
Създаването и приемането на Общинска стратегия за социални услуги в община Смолян изразява 
стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в 
общината. Тази стратегия изразява желанието за създаване на условия за пълноценна 
реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск, защото 
реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на общностите. Общинската 
стратегия ще подкрепя съхраняването, поддържането и установяването на жизнени общности и 
интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. За постигането на тези цели стратегията за 
развитието на социалните услуги предвижда развиването на модерна, ефективна система от 
услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, 
осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. Чрез общинската 
стратегия община Смолян се присъединява и към европейските принципи на хуманност и 
солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги на територията на общината, 
интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите 
групи.  

3.2 Ценности и принципи  
Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на 
възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, 
социално положение. Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и 
предоставянето на социални услуги:  

o Съответствие на социалните услуги с международните документи относно човешките права;  

o Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи;  

o Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата;  

o Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на община Смолян;  

o Водещи интереси на потребителите при планиране и предоставяне на социални услуги;  

o Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите;  

o Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги;  

o Насърчаване на услугите в общността;  

o Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса на планиране и 
потребление на услугите;  

o Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства;  

o Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги;  

o Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички заинтересовани 
страни;  

o Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие 
с новите изисквания и стандарти;  

o Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, 
Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за 
социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за 
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интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др. както и съответните 
подзаконови нормативни актове. 

  
3.3 Приоритети на общинската стратегия  
 

3.3.1 Приоритетни направления  

Приоритетните направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с 
идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за 
решаване на ключови/критични социални проблеми на жителите на общината. Приоритетните 
направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до 
начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване. Избраните 
приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:  
 
- Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация  

Международната и българската практика показват, че инвестирането в развиване на услуги по 
превенция на общинско ниво е ефективно по отношение на ранна интервенция и предотвратяване 
на проблеми и по отношение на вложените средства, които са много по-малко на един ползвател в 
сравнение с услугите, които интервенират спрямо изявили се проблеми. Поради това, 
приоритетно направление на стратегията е развиване на интегрирани услуги по превенция на 
рискови фактори, ситуации, събития, които могат да водят до или да задълбочават социална 
изолация и изключване. Тези услуги ще бъдат развивани на общинско ниво и ще бъдат 
максимално мобилни, за да могат да обхванат максимално голям брой ползватели. Услугите в 
това направление са насочени към подкрепа на семействата и индивидите за оставане в тяхната 
семейна и домашна среда, развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция 
на насилие, различни форми на насилие и експлоатация, превенция на противоправно поведение, 
социална маргинализация.  
 
- Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа  

На територията на Община Смолян има 2 специализирани институции (СИ) за деца 3 за и 
възрастни. Държавната политика от 2000 г. активно насърчава процеса на деинституционализация 
поради лошото качество на грижата в институциите, тяхното увреждащо влияние върху децата и 
значителните разходи за поддържане на институционалната система. Обащинската стратегия 
трябва да доведе до значително намаляване на дела на хората в специализирани институции,  
чрез развиване на социални услуги за извеждането им, закриване на институции, развиване на 
качествени социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната. Функционалните 
приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в 
стратегията 

- Развитие на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни 
социални услуги  
Развиването на нови социални услуги и подобряването на качеството на мрежата от социални 
услуги, въвеждането на принципи на работа и взаимодействие, насочени към ефективност и 
ефикасност, добро управление изискват въвеждането на местна политика за развитие на 
човешките ресурси в услугите и общинските администрации чрез обучения, супервизия и 
различни форми на подкрепа.  

- Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и 
предоставянето на социални услуги  
 
Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво изисква активно 
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развиване на партньорствата между общините в областта по отношение на конкретни социални 
услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск пък изисква 
комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между 
различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане, образование, 
здравеопазване, инфраструктура и др.  

3.3.2 Целеви групи  

Общинската стратегия предвижда социални услуги и мерки за всички жители на областта. Тя ще е 
насочена към рисковите групи и общности, идентифицирани в анализа на ситуацията  
Стратегията отделя специално внимание на:  

- Децата в ранна възраст – от 0 до 7 години. Доказано е, че интервенциите по отношение на 
децата в ранна възраст имат значим ефект по отношение на прекъсване на цикъла на бедност за 
децата. Отглеждането на деца в специализирани институции до 3 години е увреждащо в най-
голяма степен и в много случаи има неотменими последици. Инвестирането в предучилищна 
възраст е от решаващо значение и за успешната интеграция на децата в риск в училище. 
Стратегията предвижда създаване на услуги за развиване на уменията за родителстване на 
родителите с малки деца, умения за семейно планиране и подкрепа за задържане на децата в 
семействата.  

- Уязвими семейства с деца. Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде 
условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към 
тях. Вниманието към семействата има своето отражение и върху демографската ситуация в 
областта. Услугите към семействата целят подкрепа за интегритета на семейството и за 
развиването на уменията и ресурсите за социална интеграция на семейството като цяло и на 
индивидуалното развитие на неговите членове.  

- Деца в специализирани институции. Децата, отделени от своите семейства, са една от най-
уязвимите групи в обществото. Стратегията предвижда комплекс от услуги за извеждане на 
децата от институциите чрез подкрепа за тяхната реинтеграция в биологичните и разширени 
семейства, осиновяване, отглеждане в семейна среда на приемни родители или (в краен случай) 
отглеждане в резидентни услуги, които са близки до семейната среда. За преодоляване на 
ефектите от институционализацията се предвиждат услуги по рехабилитация и развитие на 
социални умения.  

- Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище. Отпадането от училище и 
липсата на образование е един от най-сериозните фактори за попадане в ситуация на множество 
рискове – бедност, противоправно поведение, насилие, зависимост и др. Стратегията предвижда 
комплексни интервенции между социалната и образователната сфера насочени към подобряване 
на тяхното взаимодействие, развиване на приятелска за децата образователна среда, преодоляване 
на социалните затруднения за посещаване на училище, подготовката на децата за равен старт в 
училище.  

- Деца и възрастни с увреждания. Хората с увреждания изпитват затруднения в своята социална 
интеграция поради непригодеността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени 
нагласи, образователна система. Липсата на подкрепа за семействата им води до настаняването на 
значителен брой хора с увреждания в специализирани институции. Услугите и мерките за тези 
групи ще целят подкрепа за развитие на техните умения и способности и промяна на средата по 
посока на създаване на условия за интеграцията им.  

- Възрастни хора в институции. Качеството на грижа в институциите за възрастни хора рядко 
съответства на съвременните стандарти. Стратегията предвижда подобряване качеството на грижа в 
техни институции, така че средата и начина на организация да е близък до домашния и да дава 
възможност за достоен живот на възрастните хора.  

- Самотни стари хора. Последните демографски тенденции показват значителен дял на самотни 
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стари хора, голяма част от които живеят в отдалечени населени места. Те изпитват затруднения в 
своето ежедневно обслужване, достъпа до здравеопазване и участието в социални мрежи. Услугите за 
самотните стари хора ще включват подкрепа в тяхното ежедневние за задържането им в обичайната 
им среда и посрещане на основните им нужди.  
 

3.4 Цели 
За осъществяването на визията на Общинската стратегия, във всяко от избраните приоритетни 
направления са набелязани общи и специфични цели и задачи: 

3.4.1 Общи и специфични цели 

Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството чрез превенция на риска от 
изоставяне и неглижиране на децата. 

Специфична цел 1.1 Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в 
специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство. 

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

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

Специфична цел 1.4. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и 
уязвими групи до качествено образование 

Приоритетно направление 2: Деинституционализация на грижите за децата 

Обща цел 2. Да се постигне намаляване с 90% на броя на децата, отглеждани в 
специализирани институции в община Смолян, реформиране на 2 специализирани институции за 
деца и подобряване качеството на резидентната грижа. 

Общинската стратегия за социалните услуги очертава същностните насоки за бъдещето 
на съществуващите специализирани институции за деца в община Смолян, етапите на 
трансформиране и закриване на СИ в контекста на националната и областна политика на 
деинституционализация, дейностите за извеждане на децата в семейна среда, както и основните 
посоки, в които ще се осъществи промяната в резидентната грижа за децата, които не могат да 
бъдат изведени в семейна среда. 

Специфична цел 2.1. Да се разработят планове за реформиране и закриване на 
специализираните институции за деца в община Смолян. 

Специфична цел 2.2. Извеждане на поне 60% от децата от специализираните институции 
за отглеждане в семейна среда 

Специфична цел 2.3. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на 
резидентна грижа в среда, близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в 
семейна среда 

Специфична цел 2.4. Да се намали броя и капацитета на специализираните институции 
за деца в община Смолян /от капацитет 60 през 2009 г. на ДДЛРГ с. Широка лъка, през 2012 г. на 
40/ и разкриване на нови услуги 

Специфична цел 2.5. Да се подпомогне интеграцията на децата и младежите, напускащи 
специализирани институции 

Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на 
уязвимите групи и лица в неравностойно положение 
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Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване на максимален брой лица в 
неравностойно положение и уязвимите групи: 

Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на лицата с 
увреждания в семейна среда чрез предоставяне на социални услуги и грижа в общността; 

Специфична цел 3.2. Да се намали броят на хората с увреждания в специализираните 
институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип; 

Специфична цел 3.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и 
общности в риск. 

Приоритетно направление 4: Развитие на социални услуги за осигуряване на условия 
за по-добър и достоен живот на старите хора 

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора в община Смолян: 

Специфична цел 4.1. Да се разшири мрежата от социални услуги в общността за 
осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда; 

Специфична цел 4.2. Да се осигури достъп на старите хора до социални услуги-
резидентен тип и подобри качеството на грижи на настанените в специализирани институции. 

Общите и конкретните цели във функционалните приоритетни направления на 
Общинската стратегия включват: 

Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси  

Обща цел 5. Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез 
изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез 
осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги: 

Специфична цел 5.1. Да се създаде регионален Ресурсен център за развитие на 
човешките ресурси в община Смолян с областен обхват; 

Специфична цел 5.2. Да се стимулира развитието на административния и 
организационния капацитет на общинско ниво за управление на социални услуги; 

Специфична цел 5.3. Да се осигури подкрепа за персонала на социалните услуги за 
развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие със съвременните 
изисквания и стандарти. 

Приоритетно направление 6: Изграждане на междуобщинско партньорство и 
междусекторно сътрудничество  

Обща цел 6. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси 
чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество: 

Специфична цел 6.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните 
услуги; 

Специфична цел 6.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно 
сътрудничество и развитие на смесени услуги. 

3.4.2 Ключови индикатори за постиженията на Стратегията 
Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години трябва да подобри 
качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно 
положение. Качествената промяна в ситуацията в община Смолян ще бъде измервана чрез 
система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на 
идентифицираните проблеми.  
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Ключовите базисни индикатори за промяната в ситуацията ще покажат разликите при 
сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 2015 г. Такива са:  

-  Развита модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и 
общности в община Смолян в съответствие с националните приоритети за 
деинституционализация и европейските ценности;  

-  Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на максимален 
брой нуждаещи се хора;  

- Степен на обхващане на пръснати рискови групи чрез развитие на мобилни услуги в 
община Смолян;  

-  Постигната качествена промяна в съотношението между предоставяните типове 
социални услуги чрез рязко увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване 
на услугите от резидентен тип – съотношение 10:1 на ползвателите в полза на услугите 
в общността;  

-  Съотношение 5:1 между ползвателите на услуги деца в алтернативна семейна грижа – 
към деца в резидентна грижа;  

-  Закрити /трансформирани 2-те  СИ за деца в община Смолян;  

-  Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от изоставяне към края 
на стратегията;  

-  Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 15% от старите хора в 
община Смолян с приоритетно обхващане на самотно живеещите в изолирани населени 
места чрез използване на иновативни подходи;  

Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция в рамките на 
периода от пет години изпълнение на Стратегията са:  

- Осигурена подкрепа за поне 30% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в община Смолян;  

- Поне 40% от уязвимите семейства и деца обхванати в комплексна програма за ранно детско 
развитие в цялата община Смолян;  

- Постигнато намаляване с 30% на децата, настанени извън семейството си;  

- Поне 90% от децата в предучилищна възраст, обхванати в детска градина и поне 98% от децата в 
задължителна училищна възраст - в подходя ща форма на образование;  

- Подобрена грижа за поне 150 деца, настанени в алтернативни форми на семейна грижа 
(настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване);  

- Създаден капацитет за обхващане на поне 30% от децата с увреждания в различни форми на 
заместваща, дневна грижа;  

- Намаление със 70% на децата в риск от отпадане от училище;  

- Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората с увреждания – 
потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен 
асистент;  

- Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 100-120 самотно живеещи 
стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда;  

- Поне 50% от децата в СИ изведени в семейна среда чрез ре-интеграция в биологичното или 
разширено семейство и настаняване в алтернативна семейна грижа  

- Постигнато намаляване с 90% на децата от община Смолян, отглеждани в СИ;  
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- Повишена информираност / чувствителност на обществеността в община Смолян към 
проблемите на децата и лицата, настанени в СИ;  

- Подобрена грижа за около 290 стари хора и възрастни с психични разстройства и деменция, 
настанени в преустроени и ремонтирани домове;  

- Работещ Ресурсен център за развитие на човешките ресурси в област Смолян;  

- Повишен капацитет за управление на социалните услуги на поне 20 представители на 
администрацията, дирекции социално подпомагане и поне 120 души персонал на доставчиците на 
услуги;  

- Развити и функциониращи поне 5 нови за община Смолян услуги за деца и семейства, работещи на 
общинско ниво;  

- Осъществени поне 2 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 
община;  

- Инициирани и развити поне 3 смесени междусекторни услуги и/или мерки за социално 
включване на уязвими общности и рискови групи.  
 
4. Интервенция – социални услуги и мерки 
4.1 Мерки и дейности по Направление 1: Превенция за деца и семейства в риск 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството чрез превенция на риска от 
изоставяне и неглижиране на децата. 

Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в 
специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство. 

Мярка 1.1.1. Програма за ранна превенция на изоставянето и за задържане на 
новородените деца в биологичното семейство.  

Дейностите целят „затваряне на входа” към специализираните институции за деца на територията 
на община Смолян За да се предотврати изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом 
работата по превенция трябва да започне по-рано, а където е възможно още преди раждането на 
детето. Успехът на превенцията зависи от ранната навременна намеса и продължителността на 
социалната работа с бъдещата майка, нейното семейство и близко обкръжение. Освен това ще се 
работи за създаване на алтернативни форми за краткосрочна грижа като спешна приемна грижа за 
настаняване по спешност на изоставени деца като превенция на настаняването им в 
специализирана институция. 

Дейност 1.1.1.1. Стартиране на Програма за Ранна превенция за „затваряне на входа” на 
изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом. 

Програмата ще се осъществи като смесена междусекторна услуга в социалната и здравната сфера, 
координирана на общинско ниво от екип към ЦОП гр. Смолян /планиран за разкриване през 2011/ 
Програмата ще включва комплекс от дейности, изпълнявани съвместно от ЦОП в община 
Смолян, Отдели „Закрила на детето” към Дирекции „СП” родилно отделение в МБАЛ гр. Смолян 
с подкрепата на личните лекари и здравните медиатори и други социални услуги в общността 
като семейно планиране за намаляване на случаите на не планирана бременност, която може да 
доведе до изоставяне на дете, ранно регистриране на бременността за бременни жени, за които 
има риск да изоставят детето си. Дейностите за ранна превенция включват: 

• Предоставяне на информация, социални и психологически консултации от социални 
работници, лекари от родилно отделение и лични лекари, правна подкрепа за младите майки в 
риск да изоставят детето си, посредничество за решаване на социални проблеми и/или 
насочване към други социални услуги;  
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• Подкрепа на бременни жени за удовлетворяване на първите нужди на бебето, както 
емоционални, така и материални; 

• Подкрепа за майките и семействата на новородени деца с увреждания.  

• Организация за обхващане на рисковите бъдещи майки от всички общини в програмата 
за ранна превенция. Специално внимание ще се отдели на мобилната работа за издирване на 
бъдещите майки във високо рискови общности за установяване, регистриране и проследяване 
на бременността и – при риск от изоставяне – социални дейности и консултиране на място за 
предотвратяване на изоставянето на детето. Включване на здравните медиатори и Общностен 
център за деца и семейства. 

• Обхватът на дейностите за ранна интервенция изисква смесен екип от специалисти – 
здравни и социални работници и изграждане на мобилни групи за работа. 

Дейност 1.1.1.2. Разкриване на Общностен център за деца от 0 до 7 години и техните  
семейства,  в гр. Смолян през 2012 г.  по Проект “Социално включване”.  

Центърът ще предоставя интегрирани социални услуги за уязвими общности; здравни  и трудови 
медиатори; образователни дейности, консултации, превенция от изоставяне, квалификации и 
орамотяване и други. Центърът ще установи ефективни комуникационни канали и 
взаимодействие с действащите ЦОП  от областта и гр. Смолян и Д „СП”   - О „ЗД”. 

Мярка 1.1.2. Изграждане на мрежа от социални услуги за обхващане на 80% от 
уязвимите семейства с деца в риск в общината. Развиване на широк кръг дейности по 
превенция на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции. 

Развиването на разнообразни услуги и дейности в Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ и 
бъдещия Общностен център и Център за ранна интервенция на уврежданията за превенция на 
изоставянето на децата и социалното включване изисква оптимизиране на дейностите и ресурсите 
за осигуряване на устойчивост.  В плана за развитие на социалните услуги в община Смолян е 
предвиден и създаването на мобилен екип, с който се осигуряват възможности за посещение в 
дома и консултиране на място на семейства в риск, живеещи в околните селища и да се осигури за 
равен достъп до социални и здравни услуги.  

Дейност 1.1.2.1. Продължение на дейностите на ЦОП гр. Смолян, с капацитет 30 и 
предполагаем брой ползватели 80 – 100 души за година. Предстои увеличение на капацитета на 
ЦОП – Смолян през 2011 г. на 35 места капацитет и през 2014 г. на 50 места.  

Фокусът на ЦОП гр. Смолян при стартирането през 2009 г. е към деца в риск в училищна възраст 
от 7 до 18 години, в случай, че учат до 20 години, които нямат родители или са останали трайно 
без тяхната грижа; жертви на насилие, деца с отклоняващо се поведение, застрашени от отпадане 
или вече отпаднали от училище; деца, които се подготвят да напуснат специализираните 
институции за деца в областта. През следващите години ЦОП гр. Смолян ще развива дейности за 
превантивна подкрепа спрямо индивидуалните потребности, на деца и семейства в риск.  

Мярка 1.1.3. Общинска програма и мерки за здравна профилактика, семейно 
планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск. 

В тези програми се съгласуват действията по здравните грижи, смесените социално-
здравни услуги, инициативи за здравна просвета и посредничество на НПО. 

Дейност 1.1.3.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на с фокус 
нежелана и рискова бременност в община Смолян. Осъществява се от здравната система със 
съдействието на ЦОП, здравните медиатори и Общностния център за деца и семейства, които да 
улеснят връзката между здравната система и бъдещите майки от семейства и общности в риск.  

Целта на програмата е да подобри здравната профилактика за майчинството в 
съответствие с националните приоритети. Целевите мерки на общинско ниво ще обхванат всички 
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бъдещи майки от община Смолян, чрез здравна профилактика и задължителна пренатална 
диагностика на риска от увреждане. Същевременно, при изпълнението на тези мерки, личните 
лекари, женската консултация и акушерките ще идентифицират случаи на потенциален риск от 
изоставяне на дете и да насочват към програмата Ранна интервенция и Отдела „ЗД” към Д „СП”. 

Дейност 1.1.3.2. Разкриване на Центръра за ранна интервенция на уврежданията и 
включване на здравните медиатори за високо рисковите ромски общности в гр. Смолян в работата 
по превенция на изоставянето на деца от ромската общност – както новородени, така и деца на по-
късна възраст.  

Дейност 1.1.3.3. Разкриване на кабинети по семейно планиране в гр. Смолян с цел 
подобряване на здравната профилактика за майчинството в съответствие с националните 
приоритети. Кабинетът ще има обхват всички населане места в община Смолян, което ще се 
осъществи в партньорство с мобилните екипи към ЦОП. Те ще организират здравно-социални 
програми за семейно планиране – информиране и консултиране, услуги за репродуктивно здраве, 
обучения, информационни кампании, насочени към младежи, родители и семейства в риск. 
Дейността в тези кабинети ще допринесе и за превенцията на нежеланата бременност и за 
намаляване на риска от изоставяне и институционализация на новородени деца. 

Дейност 1.1.3.4. Информационни кампании и здравна просвета сред учениците в среден 
курс и младежите по въпросите на семейното планиране и превенция на нежелана и ранна 
бременност. Те ще се изпълняват от НПО, здравни институции, училища и включват здравно-
социални консултации за майки и семейства в риск, образователни програми и здравна просвета 
сред подрастващите и младежите в училищна възраст за намаляване на нежеланите и рисковите 
бременности. 

Дейност 1.1.3.5. Комплексни мерки и програми на община Смолян, НПО и бизнеса за 
развитие на ресурсите на семействата в риск за отглеждане на децата – подкрепа чрез осигуряване 
на достъп до заетост, подобряване на жилищните условия, подходящи за отглеждане на деца.  

Мярка 1.1.4. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и 
неглижирани деца. 

При определени условия настаняването при близки и роднини чрез мярка за закрила може 
да осигури устойчива семейна грижа и възможност за трайно решаване на проблема за бъдещето 
на изоставеното дете.  

Дейност 1.1.4.1. Съвместни дейности на ЦОП и Отдел „Закрила на детето” за настаняване 
в семейства на близки и роднини на деца от СИ, изоставени деца и други деца в риск чрез мярка 
за закрила: 

• Установяване на контакти с роднините и близките на детето и мобилизиране на 
разширеното семейство за поемане на грижата за детето; 

• Консултации и подкрепа за изграждане на връзка между детето и разширеното 
семейство. 

Дейност 1.1.4.2. Подкрепа за семействата на роднини и близки, които отглеждат деца 
като мярка за закрила. Предоставя се от ЦОП и включва: 

• Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за новородени и по-големи 
деца, чиито родители заявяват намерение за изоставяне; 

• Предоставяне на подпомагане в случаи на тежки социални проблеми. 

Мярка 1.1.5. Услуги в подкрепа на осиновяването. 

Дейност 1.1.5.1. Ефективни услуги от ЦОП, Отдел „ЗД” към Д „СП” и РДСП за подкрепа 
на осиновяването на изоставени деца – консултиране, информиране, посредничество, мотивиране 
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и обучение за кандидат-осиновители чрез форми на индивидуална и групова работа, подкрепа в 
следосиновителния период за осиновители и осиновени. 

Мярка 1.1.6. Широко развитие на Приемната грижа в община Смолян и включване 
по 5 - 8 работещи приемни семейства годишно.  

Дейност 1.1.6.1. Разкриване на услугата Приемна грижа на областно ниво към Областен 
център по приемна грижа /ОЦПГ/ гр. Смолян през 2009 г. изпълнява: 

• Подкрепящи дейности на областно ниво: информационни кампании за 
популяризиране на приемната грижа на областно ниво, подготовка на обучителни материали 
и обучение на приемните родители в цялата област;  

• Методическа помощ и подкрепа на персонала на ЦОП и О „ЗД” в малките общини, 
които работят по приемна грижа на общинско ниво; обучение на членовете на Комисиите по 
за детето към общините; които утвърждават кандидатите за приемни семейства; Обособяване 
на мобилен екип в подкрепа на мрежата за сътрудничество по приемната грижа с ЦОП в 
областта. 

Дейност 1.1.6.2. Подбор и наемане на приемни семейства. Настаняване на деца в приемни 
семейства в община Смолян. 

• Подбор на приемни семейства;  

• Обучение на приемни родители (10-15 души средно годишно); 

• Наемане на професионални и доброволни приемни семейства – по 15 
средногодишно, поне 70-75 общо за периода в община Смолян, в които се осигурява приемна 
грижа за 15 деца средногодишно или най-малко за 80-90 деца за целия период на стратегията;  

Създаване на група от 3-6 приемни семейства в общината за спешно, краткосрочно 
настаняване на деца в риск от изоставяне и на изоставени деца за периода на процедурите за 
осиновяване и/или до намиране на решение за грижата за детето Координация от ОЦПР, ЦОП, 
заедно с О „ЗД”. 

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

Мярка 1.2.1. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща грижа - 
дневна и почасова грижа за около 25% от децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.  

Бъдещото развитие на дневната и почасова грижа изисква да се спазват принципите на 
гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата и 
семействата, както за социализацията на децата с увреждания, така и за осигуряването на 
възможност за техните родители да работят. Предвидено е да се развият разнообразни форми:  

• дневни центрове за деца с увреждания като самостоятелна услуга - осигуряващи 
дневни, полудневни и почасови грижи за деца с физическо, интелектуално, речево и 
емоционално нарушено здраве Активно включване и оказване на подкрепа на семействата на 
децата и младежите с увреждания в работата с тях; 

• заместваща грижа с резидентен престой за фиксирано кратко време, при отсъствие 
на родителите и/или близките; 

• интеграция на деца с увреждания в масови ясли и детски градини - включително 
тяхното адаптиране, осигуряване на транспорт  

Дейност 1.2.2.1. Продължаване на дейността на Дневния център за деца и възрастни с 
увреждане (ДЦДВУ) – Смолян, с капацитет 45 през 2009 г. и предполагаем брой потребители 45-
50 на година и разширяване на дейността му в посока към социализиране на децата и младежите с 
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увреждания в масовите детски градини и училища. Активно включване на семействата на децата 
с увреждания в активна работата с тях, както и оказване на подкрепа на роднините на увредените 
деца в морален и социален аспект. 

Дейност 1.2.2.2. Развиване на услугата заместваща грижа в община Смолян, 
(включително и под формата на обособени помещения в рамките на Дневния център, ЦОП), в 
която се предвиждат две възможности – почасова грижа и/или с резидентен престой за фиксирано 
кратко време при отсъствие на родителите и/или близките, които се грижат за детето с увреждане. 

Мярка 1.2.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в 
семейството 

Дейност 1.2.3.1. Разширяване на програмите, които предлагат грижи в семейна среда: 

• Личен асистент;  

• Социален асистент;  

• Домашен помощник за деца с увреждания.  

Необходимият брой места за трите услуги ще се определя всяка година от община 
Смолян чрез консултации с О „ЗД” и социалните услуги и ЦОП. Предвижда се община Смолян да 
осигури финансиране по национални програми за разкриването и развиването на този тип 
социални услуги в общността с цел да отговори на поне 70% от заявените потребности на 
семействата. 

Дейност 1.2.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез Д „СП” по Закона за интеграция 
на деца с увреждания. Разкритите социални услуги в общността ще предоставят информация, 
консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на техническите 
помощни средства от деца и възрастни с увреждания.  

Дейност 1.2.3.3. Предоставяне на подкрепа за семейства, в които се отглеждат деца с 
увреждания:  

• Почасови услуги за деца – гледане вкъщи, придружаване до детски заведения; 

• Услуги за подпомагане в ежедневните грижи на родители, които отглеждат деца с 
увреждания; 

• Услуги, свързани с материално подпомагане (храна, дрехи, памперси, други) за деца 
с увреждания (0-1 година) и в случаи на тежки социални проблеми; 

• Консултации и формиране на групи за взаимопомощ. 

Услугите ще се предоставят от ЦОП в община Смолян, съвместно с общинската 
администрация, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане”, НПО и граждански 
инициативи. 

Дейност 1.2.3.4. Създаване на общински услуги за осигуряване на специализиран 
транспорт за деца с увреждания, предвид възрастта им до детските заведения (особено за децата 
от малките населени места, където няма детско заведение). 

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

Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския 
капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.  

Планираните дейности и услуги ще подобрят родителската грижа и ще спомогнат за 
ограничаване на неглижирането на децата в семейната среда. Изграждането на родителски 
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капацитет въздейства за създаване на условия и благоприятна семейна среда за максимално 
развитие на техните възможности. 

Дейност 1.3.1.1. Услуги в рамките на ЦОП и Общностния център за развитие на умения 
за родителстване, подкрепата за уязвими семейства, включително и за роднини, отглеждащи деца 
на родители в чужбина включва: 

• Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за 
уязвими семейства с деца; 

• Кампании за повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията 
на родителите за стимулиране на ранното детско развитие; 

• Семейна медиация; 

• Терапия, фамилно консултиране; 

• Достъп до жилища, заетост; 

• Консултации и подкрепа за близките и роднините, които отглеждат деца на 
родители в чужбина.  

Дейност 1.3.1.2. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на 
грижата за децата в семейството. Иницииране на смесени социално-образователни дейности в 
училище за консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно 
родителство, които ще се изпълняват от учителите, Училищни настоятелства, НПО като 
самостоятелни инициативи или в рамките на проекти за достъп до интегрирано образование и 
включване на родителите в образователния процес.  

Мярка 1.3.2. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за 
превенция на рисково поведение.  

Образователните програми и кампаниите ще бъдат организирани главно от самите училища, НПО 
и Училищни настоятелства, като се привлекат всички партньори, които работят в сферата на 
образованието и детското развитие. 

Дейност 1.3.2.1. Провеждане на информационни кампании и образователни програми в 
училище и/или в рамките на дейността на ЦОП за: 

• превенция на рисково поведение на деца и младежи (агресия, насилие, отклоняващо 
се поведение),  

• здравна и социална просвета против зависимостите.  

Оказване на съдействие на училищата за провеждане на лекции и дискусии в часа на класа; 
организиране на хепънинги и уъркшопове; междуучилищни прояви и инициативи на общинско и 
областно ниво.  

Дейност 1.3.2.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата. 

Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като клубове 
по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство, които се 
осъществяват от училища, читалища, ЦОП като посредници или организатори, училищни 
настоятелства, Общностния център за рискови групи, НПО, РИО на МОМН. 

Дейност 1.3.2.3. Разкриване на младежки здравен център в град Смолян, който ще 
предоставя смесени здравно-социални услуги за посредничество за насочване към лечение и 
превенция - консултиране и подобряване на познанията на младежите и децата за проблемите на 
ХИВ-СПИН и различните зависимости. Младежкият здравен център може да започне дейността 
си към ЦОП – Смолян, в сътрудничество с Обл. Съвет на БЧК-Смолян.  
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По предложение на община Смолян през 2011 г. предстои да бъдат реорганизирани  в Комплекс 
за социални услуги, ЦОП,  ЦНСТ и Наблюдавано жилище за младежи гр. Смолян.  

Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при 
децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик.  

Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване и превенция на отклоняващото се 
поведение при децата и директна работа с деца с девиантно поведение: консултиране и подкрепа 
за деца с отклоняващо се поведение и семействата им. Наред със социална работа с деца в риск, 
извършвана от ЦОП, се предвижда и ангажирането на училището чрез организирането на 
извънкласни занимания и дейности за деца с отклоняващо се поведение – спорт; клубове по 
интереси; образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при 
нарушаването им; образователни програми за опасностите и последиците от употребата на 
наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация; информиране по 
въпросите на насилие и пренебрежение.  

Дейност 1.3.3.1. Съвместни дейности на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените 
възпитатели в общината, заедно с Отдел „ЗД” в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви 
на насилие.  

Дейност 1.3.3.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД – консултации, 
посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и зависимости, както и 
специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, насилие, 
рисково поведение. 

Специфична цел 1.4. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и уязвими 
групи до качествено образование. 

Интегрирането на децата в риск в образователната система и осигуряването на достъп до 
качествено образование е ключов компонент от превенцията на неглижирането на децата, 
инструмент за развитието на техните възможности в максимална степен и за формирането на 
условия за самостоятелен живот в бъдеще.  

Хоризонталните програми и мерки в сферата на образованието се формулират на национално и 
общинско ниво; а конкретните дейности се инициират и осъществяват предимно от училищата и 
детските градини, НПО, действащите училищни настоятелства, читалища, Центрове за работа с 
деца, инициативни групи на родителите и местните общности и др., с подкрепата на община 
Смолян, РИО на МОМН и Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и 
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности към МОМН. Техните 
дейности са в състояние да окажат въздействие върху всички деца и ученици и техните родители, 
докато дейностите на социалните услуги обхващат предимно идентифицираните случаи на децата 
и семейства в риск, за които са издадени направления от Отдел „Закрила на детето”. Развитието 
на междусекторното сътрудничество, взаимодействието с О „ЗД” и прякото участие на 
социалните услуги за деца в общността като ЦОП, Дневен център и др., е ключово за пълното 
обхващане на децата в риск в образователните дейности.  

Предвидените мерки са в съответствие с духа на националните и областните приоритети 
за интегрирано образование, допълват и конкретизират планираните дейности в тази сфера. 

Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички 
подлежащи деца в община Смолян 

Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна 
възраст, със специален фокус върху децата от ромската общност, чрез:  
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• издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – 
изпълнява се от учителите, с подкрепата на община Смолян, ОЗД, социалните работници, 
местно-базирани НПО и инициативни групи; 

• разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище с целодневна 
организация на обучението и/или предучилищни групи в детските градини;  

• срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите, 
осъществявани от учители, социални работници, представители на НПО. 

Дейност 1.4.1.2. Целеви мерки за назначаване на помощници на учителя с допълваща 
целева подкрепа от община Смолян. Списъкът на тези училища и конкретните потребности от 
допълваща подкрепа ще бъдат уточнени от община Смолян и РИО на МОМН през първата 
половина на 2011 г., за стартиране на мерките през учебната 2011-2012 година. 

Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване с 
90% на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи. 

Дейност 1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги за превенция на 
отпадането и задържане на децата в училище, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, 
училищни настоятелства, читалища, Общностен център за деца в риск и Център за ранна 
интервенция на уврежданията. Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните 
услуги (преди всичко ЦОП, Център за работа с деца на улицата и др.), от една страна, и 
организациите, ангажирани с образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за 
образователна интеграция и реинтеграция на децата. Планирани са:  

• консултации и подкрепа за децата – клиенти на услугите на ЦОП по направление от 
О „ЗД”;  

• Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;  

• Срещи, консултации, инициативи за мотивиране и подкрепа на децата и техните 
родители;  

• Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на 
учебния материал от децата и младежите. 

Дейност 1.4.2.2. Хоризонтални мерки за подобряване на привлекателността на 
училището, които обхващат всички деца и млади хора в училище и осигуряват:  

• Иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване на интереса 
към учене, включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на 
решения, отнасящи се до децата;  

• Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните 
родители - включване на децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година, 
ателиета по интереси, школи по изкуства, спортни състезания; осмисляне на свободното време 
на децата и младежите;  

• Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на 
учителите и включване на интерактивни методи. 

Дейност 1.4.2.3. Продължение на дейността на Ресурсен Център за работа с деца със 
специални образователни потребности гр.Смолян, фокусиран върху подкрепата на 
образователния процес при децата, връщането и задържането на отпаднали деца в училище. 
Дейностите ще се осъществяват с участието на училищата, Екипа за комплексно педагогическо 
оценяване (ЕКПО) към РИО и Ресурсния център за подкрепа на деца със СОП  към МОМН с 
подкрепата на община Смолян и НПО. 
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Дейност 1.4.2.4. Разработване на целеви програми и инициативи за подобряване на 
образованието в средищните и защитените училища, които да се изпълняват с подкрепата на РИО 
на МОМН, община Смолян и НПО. Специално внимание се отделя на мерките за наблюдение и 
контрол върху посещаемостта и качеството на образованието на пътуващите ученици към 
защитени и средищни училища в малките населени места. 

Мярка 1.4.3. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и образование 
за децата с увреждания – обхващане на 70% от децата с увреждания в подходящи форми на 
включващо образование.  

В дейностите се включват училищата, РИО на МОМН, Екипът за комплексно 
педагогическо оценяване  към РИО и Ресурсния център за подкрепа на деца със СОП към МОМН, 
община Смолян, ЦОП и НПО.  

Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини и ясли. През 
2011 г. е необходимо да се разработи план за действие, в който ще се предвиди: 

• Разкриване и формиране на специализирани групи за деца с увреждания в масови 
детски градини;  

• Осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в 
масовите детски градини, включително подкрепа за адаптиране към средата, осигуряване на 
транспорт и осигуряване на необходимия брой ресурсни учители. Чрез кандидатстване по 
проекти към ОП „РЧР” ще се предостави специализирано обучение на педагозите в масовите 
детски заведения за работа с деца с увреждания. 

Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови общообразователни 
училища за обучение с подкрепата на ресурсни учители - осъществява се от училищата, РИО на 
МОМН и Ресурсния център към РИО на МОМН с подкрепата на община Смолян, които трябва да 
осигурят необходимата достъпна среда за децата с увреждания – вътре и извън сградата на 
училището. Ресурсното образование в масовите общообразователни училища обхваща:  

• Деца с увреждания, отглеждани в семейства;  

• Образование за децата с увреждания, настанени в ЦНСТ и други услуги за деца;  

Дейност 1.4.3.3. Подготовка на средата за приемане на децата с увреждания в масовите 
училища, осъществявана с помощта на НПО и Ресурсния център към РИО на МОМН чрез целеви 
мерки в две направления: 

• Инициативи вътре в училище, които обхващат трите страни - учители, родители на 
децата с увреждания и на децата без увреждания и учениците. Обучения на учителите за 
толерантност и приемане на децата с увреждания;  

• Кампании на общинско ниво и в местните общности за повишаване на 
чувствителността към децата с увреждания и техните семейства, за преодоляване на 
дискриминацията и промоциране на толерантност. 

Дейност 1.4.3.4. Осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в масовите 
училища и детски градини в община Смолян. През 2011 г. община Смолян ще извърши проучване 
за оценка на нуждите и ще разработи актуален общински план за изпълнение на специфични 
мерки за подобряване на достъпа, в съответствие с конкретните условия. 

Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в 
учебно-възпитателния процес на техните деца. 

Дейност 1.4.4.1. Дейности за изграждане на капацитет в училищата и детските градини за 
включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище, които включват: 
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• обучения на учители и директори на училища и детски градини – методи и подходи 
за включване на родителите и приобщаването им към образованието на техните деца;  

• разпространение на обучителни материали за работа с родителите; 

• срещи и обучения на Училищни настоятелства и родителски комитети в училищата;  

• обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини. 

Дейност 1.4.4.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на връзката 
между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици с подкрепата на 
общинска администрация, РИО и гражданския сектор. 

Дейност 1.4.4.3. Развитие на капацитета на Училищните настоятелства и НПО за 
подкрепа на интегрираното образование с участието на родителите и местните общности: 

• Създаване и активизиране на Училищните настоятелства в училищата в цялата 
област; 

Консултиране, обучения и техническа помощ за развитие на инициативи от 
Училищните настоятелства. 

4.2 Мерки и дейности по Направление 2: Деинституционализация на 
грижата за деца. 

Обща цел 2. Да се постигне намаляване с 90% на броя на децата, отглеждани в 
специализирани институции в община Смолян, реформиране на 2 специализирани институции за 
деца и да се подобри качеството на резидентната грижа. 

Областната стратегия за социалните услуги очертава същностните насоки за бъдещето на 
съществуващите специализирани институции за деца в община Смолян, етапите на 
трансформиране и закриване на СИ в контекста на националната и областна политика на 
деинституционализация, дейностите за извеждане на децата в семейна среда, както и основните 
посоки, в които ще се осъществи промяната в резидентната грижа за децата, които не могат да 
бъдат изведени в семейна среда. 

Специфична цел 2.1. Да се разработят планове за реформиране и закриване на 
специализираните институции за деца в община Смолян. 

През първата година от стратегията – 2011г. ще се изработят планове за 
реформиране/закриване на специализираните институции за деца през следващите 3 години, в 
съответствие с договорените приоритети на Общинската стратегия за бъдещето на всяко дете от 
специализираните институции. Тези планове ще предвиждат изпълнението на всяка конкретна 
стъпка при реформирането и закриването на всяка специализирана институция за деца в община 
Смолян, включително планиране на етапите на извеждане на децата, преустановяване на приема 
на деца и постепенно намаляване на капацитета им.  

Мярка 2.1.1. Разработване на планове за реформиране/ закриване на 2 
специализирани институции за деца 

Дейност 2.1.1.1. Създаване на общинска работна група в община Смолян, за реформиране 
/закриване на СИ за деца в община Смолян, които дават отговор за бъдещото развитие на децата, 
персонала и сградата на всяка специализирана институция. Тяхната работа ще бъде подпомагана 
от експертна група на областно ниво с участието на РДСП, О„ЗД”, РЦЗ, НПО и външни 
специалисти за консултиране и подкрепа на процеса чрез провеждане на срещи, посещения на 
място, дискусии, съвместна разработка на предложения. 

Дейност 2.1.1.2. Преглед и актуализиране през 2011 г. на плановете за двете 
специализирани институции за деца в област Смолян – ДДЛРГ „Катя Ванчева” и ДМСГД с. 
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Широка лъка, община Смолян. В тези планове се описват конкретните мерки и стъпки за 
изпълнението на следните основни етапи: 

• Децата – индивидуална оценка и планиране за всяко дете, настанено в 
специализирана институция. Актуализиране на индивидуалните оценки на всички деца и на 
тяхна основа – актуализиране на плановете за действие, в които да се заложат за всички деца 
реалистични дългосрочни и краткосрочни цели и социалните услуги, необходими за 
извеждане на децата от всяка специализирана институция. Приоритет на плановете за децата 
е осигуряването на трайна семейна среда. Новите услуги за извеждане на децата от СИ ще се 
планират там, където са семействата на децата, а не там, където се намират институциите в 
момента. 

• Персонала – оценка на човешките ресурси, планове за допълнителна професионална 
квалификация и препоръки за пренасочване към новите социални услуги и/или дейности, 
които ще се развият в съответната община; 

• Сградата – препоръки и мерки за развитие на услуги или дейности в сградата на 
дома след реформирането/закриването на специализираната институция. Планиране на 
бъдещето на материалната база и ресурсите на институцията. 

• Изпълнение на индивидуалните планове на всички деца, постепенно извеждане на 
децата от СИ; 

• Закриване / реформиране на институцията и изпълнение на плана за използване на 
материалната база и ресурсите на институцията. 

Дейност 2.1.1.3. Съгласуване на плановете за всяка специализирана институция за деца 
на общинско и областно ниво, както и на предложенията за разкриване на нови услуги при 
трансформирането на съответния дом извън вече предвидените в Общинската стратегия.  

Мярка 2.1.2. Формиране на мрежа между всички участници, които имат отговорност 
за бъдещето на децата от специализираните институции. 

Дейност 2.1.2.1. Установяване на контакти между СИ, общината, Д „СП” и Отдел „ЗД”, 
от една страна, и общината и Д „СП” – О „ЗД”, от която идват настанените деца – в рамките на 
област Смолян и извън областта. Инициативата се поема от съответната специализирана 
институция, О „ЗД” и Д „СП”, с подкрепата на РДСП.  

Специфична цел 2.2. Извеждане на поне 60% от децата от специализираните институции за 
отглеждане в семейна среда 

Осигуряването на трайна семейна среда е приоритет в индивидуалните планове за децата, 
настанени в специализираните институции. Мерките по тази конкретна цел се изпълняват:  

- текущо, като част от задължителните дейности на ЦОП, О „ЗД” и специализираните 
институции по подкрепа на децата, настанени в тях  

-  масирано – с по-широк обхват, в съответствие с актуализираните институционални 
планове за реформиране и постепенно закриване на СИ и индивидуалните оценки на 
настанените деца.  

Мярка 2.2.1. Развитие на услуги за реинтеграция на децата от специализираните 
институции в биологичното или в разширеното семейство - настаняване при близки и 
роднини, услуги в подкрепа на осиновяването. 

Услугите в тази мярка са насочени към търсене на трайно решение за отглеждането на 
децата в семейна среда. Дейностите за реинтеграция на децата от специализираните институции 
се извършват съвместно от ЦОП, персонала на СИ и О „ЗД”. Те включват възстановяване и/или 
поддържане на връзки със семейството, като предварително се издирва семейството на детето и се 
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установява контакт с неговите близки; консултиране - социално, правно, психологическо, 
педагогическо, информиране, посредничество, материална подкрепа към семействата за 
отглеждане на детето, изведено от специализираната институция.  

Дейност 2.2.1.1. Формиране на мобилен екип в ЦОП гр. Смолян по реинтеграция в 
семейна среда на децата, настанени в СИ. Предоставяне на помощ към СИ за подготовката на 
конкретни планове за извеждане на децата на основата на плановете за реформиране/ закриване 
на СИ и на цялостната оценка на децата в СИ.  

Дейност 2.2.1.2. Дейности на ЦОП, специализираните институции и О „ЗД” за 
реинтеграция на децата от СИ в биологичното семейство, които включват: 

• социално-консултативна работа с деца, при които съществува възможност за 
връщане в семейна среда; 

• подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки с биологичните родители, братя 
и сестри;  

• подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията;  

• работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките 
родители – дете;  

• услуги за изграждане на родителския капацитет. 

Дейност 2.2.1.3. Изпълнение на дейности от ЦОП, СИ и О „ЗД” по настаняване на деца от 
СИ в семейства на близки и роднини и услуги по подкрепа към семействата – консултиране, 
практическа подкрепа, съдействие, информиране, посредничество, услуги за изграждане на 
родителския капацитет, материална и финансова подкрепа в процеса на отглеждане на изведените 
деца. 

Дейност 2.2.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването на деца, настанени в СИ и ще 
включват обучение и оценка на кандидат приемни родители, подкрепа на детето и на семейството 
в след осиновителния период, формиране на групи за подкрепа на осиновени деца и осиновители. 

Мярка 2.2.2. Извеждане на деца от СИ в приемни семейства. 

Дейност 2.2.2.1. Координация на дейността от страна на Областния център по приемна 
грижа гр. Смолян /ОЦПР/ и ЦОП гр. Смолян за развитие на приемната грижа на областно ниво. 

Дейност 2.2.2.2. Набиране на приемни семейства от ОЦПР гр. Смолян и ЦОП в  община 
Смолян. Разработване на приблизителен план със средногодишни разчети на основата на броя на 
децата в СИ от различните общини и териториално разпределение на децата. 

Специфична цел 2.3. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на 
резидентна грижа в среда, близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в 
семейна среда. 

Мярка 2.3.1. Изграждане на ЦНСТ за извеждане на деца от СИ. 

Центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ предоставят подслон и ежедневни грижи; 
създават условия за социална интеграция – прием в масови детски ясли, градини, училища; и 
поддържане на връзката с родители, близки и роднини. Настаняването в ЦНСТ на децата е 
последната мярка за закрила, след изчерпване на всички възможности за настаняване в семейство 
– биологично, разширено, приемно и на осиновители. 

Основната част от ЦНСТ са планирани за извеждане на децата от СИ, като по предварителни 
разчети се очаква те да бъдат около 80% от общия капацитет на всички планирани ЦНСТ в 
областта, а останалите 20% от местата да се използват за: 

- настаняване на деца, лишени от родителска грижа, които не са били в СИ  
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-  за предотвратяване на институционализацията чрез краткосрочно временно 
отглеждане на деца оставени за осиновяване или с перспектива за настаняване в приемни 
семейства или при близки и роднини.  

За част от децата с тежки увреждания също се планира настаняване в новоразкрит ЦНСТ и то 
предимно за тези, които не могат да бъдат изведени в семейна среда, предвид заболяването им 
или поради други причини и се нуждаят от непрекъсната специализирана резидентна грижа. Към 
края на периода на планиране в Стратегията голямата част от настанените в ЦНСТ деца от 
специализирани институции ще са доближили или преминали в младежката възраст, като за тези с 
тежки увреждания ще продължи да стои нуждата от резидентна грижа. Очаква се след 
междинната оценка на изпълнението на стратегията (планирана за 2013 г.) едно от разкритите 
ЦНСТ за деца, в които ще има настанени деца с увреждания да се трансформират в ЦНСТ за 
младежи или пълнолетни лица с увреждания.  

Посоченото в дейностите местоположение на планираните ЦНСТ е предварително. В 
съответствие с методиката за функциониране на ЦНСТ, новите услуги за резидентна грижа от 
семеен тип се разкриват в районите, от където са децата, а не там където са СИ. Затова след 
завършването на индивидуалната оценка на децата, настанени в СИ, мястото на ЦНСТ може да 
бъде променено, за да се осигурят възможности на децата за установяване на контакти със 
семействата и общността, от която произхождат.  

Дейност 2.3.1.1.  Запазване на ЦНСТ в гр. Смолян с капацитет 10 места за децата от 
ДДЛРГ в с. Широка лъка, за които е невъзможна друга алтернатива за отглеждане в семейна 
среда, с тенденция за запазване на капацитета до 2015 г. на 10 деца. 

Дейност 2.3.1.2. Изграждането на ЦНСТ в гр. Смолян с капацитет 15 места за децата от 
ДДЛРГ в с. Широка лъка, за които е невъзможна друга алтернатива за отглеждане в семейна 
среда. 

Дейност 2.3.1.3. Изграждане на 2 нови ЦНСТ в с. Широка лъка, община Смолян за деца 
от областта, настанени в специализирани институции и от общността, с капацитет 15, за всяко 
едно от ЦНСТ и възрастово разпределение съответно от 0 – 7 години и 7 – 18 години. 
Приоритетно в новоизграденото ЦНСТ за деца от 7 до 18 години ще се настаняват деца с изявени 
дарби и музикален талант  от семейства в риск и установени проблеми. 

Дейност 2.3.1.4. Изграждане и разкриване на Дневен център за деца в риск в с. Широка 
лъка  за деца с капацитет 30 места за децата, изведени от ДДЛРГ с. Широка лъка. 

Дейност 2.3.1.5. Стартиране на дейността на ЦНСТ в гр. Смолян, изградено по проект, с 
капацитет 10 местта за деца от 0 до 7 години. 

Дейност 2.3.1.6 Изграждане на ЦНСТ за деца с увреждания над 3 годишна възраст в гр. 
Смолян. 

Специфична цел 2.4. Да се намали броя и капацитета на специализираните институции за 
деца в община Смолян /от капацитет 60 през 2009 г. на ДДЛРГ с. Широса лъка, през 2011г. на 40 / 
и разкриване на нови услуги 

Мярка 2.4.1. Трансформиране, подготовка и поетапно закриване на 2 СИ за деца в 
община Смолян до 2013 година. 

При реформирането се предвижда постепенното извеждане на децата и намаляване на 
капацитета на СИ и паралелното развитие на нови услуги на мястото на СИ. В резултат от този 
процес се подготвят условията за поетапно закриване на съответните специализирани 
институции.  

Дейност 2.4.1.1. Реформиране и закриване на ДДЛРГ “Катя Ванчева” с. Широка лъка, 
община Смолян. Намаляване на капацитета (с 40% през 2011 г.) с извеждане на деца в семейна 
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среда, приемни семейства или в краен случай в ЦНСТ. Поетапно закриване на ДДЛРГ след 2012 г. 
и преобразуване в алтернативни услуги в общността, съгласно одобрения план за закриване. 

Мярка 2.4.2. Реформиране на ДМСГД с. Широка лъка, намаляване на местата до 15 
и разкриване на нови услуги. 

Дейност 2.4.2.1. Реформиране и подготовка за закриване на ДМСГД с. Широка лъка и 
разкриване на нови услуги в подкрепа на майчинството и родителството, превенция на 
изоставянето със специален фокус към деца с увреждания. 

Закриването на ДМСГД ще се извърши паралелно с постепенното изграждане на пакет от 
нови услуги за новородени и техните семейства в сградата и с участието на персонала на ДМСГД. 
Намаляването на капацитета с 50% ще се постигне на етапи - не по-малко от 20% през първата 
година. Към последния етап в изпълнението на Стратегията се предвижда временно да се запази 
капацитет от 15 места в ДМСГД за спешен прием, здравна рехабилитация и временна резидентна 
грижа за изоставени деца с увреждания, като услугата да бъде трансформирана от резидентен тип 
- ЦНСТ. Договаряне с МЗ е необходимо, както за дейностите по постепенното намаляване на 
капацитета на ДМСГД, така и за разкриването на новите смесени здравно-социални услуги в 
сградата на ДМСГД.  

Дейност 2.4.2.2. Разкриване на нови медико-социални услуги на основата на ресурсите на 
ДМСГД – специализиран персонал, сграден фонд и оборудване. С предимство ще се развиват 
смесени услуги в общността за ранна диагностика и рехабилитация, дневни и почасови грижи, 
консултиране и други 

Специфична цел 2.5. Да се подпомогне интеграцията на децата и младежите, напускащи 
специализирани институции 

Мярка 2.5.1. Програми за изграждане на социални умения на децата, настанени в 
СИ.  

Дейност 2.5.1.1. Развиване на програми в специализираната институция за изграждане на 
социални умения на настанените деца и младежи и подготовка за самостоятелен живот след 
напускане на институцията. Програмите се изпълняват съвместно от ЦОП и СИ с подкрепата на 
училищата и О „ЗД”.  

Мярка 2.5.2. Изграждане на защитени жилища за младежи, наскащи  СИ за деца.  

Тази мярка предвижда развитието на услуги в общността от резидентен тип за младежи, 
за които не е възможно да бъде осигурена  подкрепата в семейна среда и продължаване на 
функционирането на действащите. 

Дейност 2.5.2.1. Продължаване на дейността на защитено жилище за младежи, напуснали 
СИ за деца, лишени от родителска грижа в гр. Смолян с капацитет 6 места до 2010 г., което от 
01.02.2011 г. е преобразувано в друг тип услуга – “Наблюдавано жилище” с капацитет 6 места. 

Мярка 2.5.3. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали 
СИ. 

Дейност 2.5.3.1. Предоставяне на подкрепа към младежите, напуснали СИ – 
информиране, предоставяне на консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа 
и самостоятелно жилище, както и съдействие при кризисни ситуации. Дейностите ще се 
осъществяват от ЦОП и община Смолян като се намалява интензивността пропорционално на 
нарастващата самостоятелност на младежите.  

Дейност 2.5.3.2. Програми за професионална квалификация на младежите, напуснали СИ 
- включване в курсове за професионална квалификация към Дирекциите Бюро по труда (ДБТ), 
и/или по проекти, подкрепени от Оперативни програми за развитие на човешките ресурси и 
Националните програми за заетост. 
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Дейност 2.5.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на достъп 
до заетост за младежите, напуснали СИ – стимулиране на работодателите, програми за 
субсидирани работни места и др.  

Дейност 2.5.3.4. Прилагане на общински мерки в подкрепа на младежите, напуснали СИ, 
за осигуряване на жилище (като настаняване под наем в общинско жилище, подкрепа чрез 
лимитиран във времето субсидиран наем и др 

4.3 Мерки и дейности по Направление 3: Развитие на социални услуги за 
социално включване на уязвимите групи и лица в неравностойно 
положение 

Обща цел 3: Да се създадат условия за социално включване на максимален брой лица в 
неравностойно положение и уязвимите групи. 

Приоритетно в това направление е развиване на услуги по превенция на рискови фактори, 
които могат да доведат или задълбочат социалната изолация и изключване. Те са насочени към 
подкрепа на семействата и индивидите за оставане в тяхната семейна и домашна среда, развитие 
на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие и социална 
маргинализация. 

Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на лицата с 
увреждания в семейна среда чрез предоставяне на социални услуги и грижа в общността 

Мярка 3.1.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства  

Дейност 3.1.1.1. Разширяване обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи  за 
хора с увреждания, като личен асистент, социален асистент и домашен помощник по НП “АХУ” и 
ОП “РЧР” 

През последните няколко години услугите Личен асистент, Социален асистент и 
Домашен помощник доказаха своята социална значимост и необходимост, както за рисковите 
групи в градовете, така и в малките населени места на територията на общината, където все още 
липсват перспективи и алтернативни социални услуги за хората с увреждания. Ръководейки се от 
силния социален ефект от предоставянето им досега и разширяване на търсенето им, община 
Смолян е планирала приоритетно развитие на тези услуги през периода 2011-2015г.   

Дейност 3.1.1.4. Продължаване дейността на Домашен социален патронаж  Смолян с 
капацитет 110 места. Планира се разширяване на териториалния обхват. 

Дейност 3.1.1.5. Продължаване функционирането на сезонната обществена трапезария в 
община Смолян, финансирана чрез Фонд „Социално подпомагане” с капацитет за периода 
октомври 2010г.-март 2011г. съответно 102 места и по възможност с увеличаване на броя на 
ползвателите. 

Дейност 3.1.1.10. Създаване на мобилни групи за предоставяне на здравни и социални 
услуги на хора с хронични заболявания и увреждания, живеещи в малки и отдалечени населени 
места в община Смолян. Планирано е мобилната услуга да бъде разкрита чрез разработване на 
целеви проекти по Оперативни програми и през 2015г. да обхванат 400 лица от общината. 

Дейност 3.1.1.11. Назначаване на работа до 2015г. на 4 здравни медиатори, които ще 
осъществяват посредничество с цел осигуряване достъп до здравни услуги и профилактични 
дейности на хора с хронични заболявания и увреждания. Услугите ще се предоставят като 
общинска дейност на Община Смолян с подкрепата на Министерството на здравеопазването.    

Дейност 3.1.1.13. Съвместна подкрепа от Общинска администрация Смолян и 
националните и териториалните организации на хората с увреждания при осъществяване 
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дейностите в клубовете на хората с увреждания в общините Смолян. Планирано е и разкриване на 
нови такива чрез разработване на целеви проекти.  

Мярка 3.1.2. Подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства чрез 
предоставяне на услуги в ДЦВУ, ЦСРИ и др.  

Дейност 3.1.2.1. Продължаване дейността на Дневен център за деца и възрастни с 
увреждания-гр. Смолян /капацитет 48 места/ за предоставяне на дневни и почасови услуги на 
лица с различни видове увреждания (съгласно Дейност 1.2.2.1.). 

Дейност 3.1.2.2.  Заместваща грижа-иновативна услуга за предоставяне на почасова или 
дневна грижа при временно отсъствие на член от семейството, полагащ грижи за лицето с 
увреждания. Планира се проучване от Община Смолян през 2011г., относно възможности за 
обединяване с ресурсите на други услуги в общността – Дневен център за деца и възрастни с 
увреждания „Звънче”-гр. Смолян. За разкриването се предвижда разработване на целеви проекти 
в партньорство с лицензирани доставчици. (съгласно Дейност 1.2.2.6.). 

Дейност 3.1.2.3. ИТ-център за подкрепа и наблюдение в гр. Смолян-иновативна услуга за 
предоставяне на здравна, психологическа и социална подкрепа на възрастни хора с увреждания в 
отдалечени населени места в област Смолян. Планирано е проучване през 2011г. на чуждестранен 
опит и възможности за финансиране и стартиране през 2012г. Предвижда се през 2015г. центърът 
да предоставя услуги на 1000 потребители от област Смолян. 

Мярка 3.1.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално 
включване на хората с увреждания  

Дейност 3.1.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в 
общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, 
предприятия и др. чрез планиране на конкратни задачи в рамките на изпълнение на стратегията. 

Дейност 3.1.3.2. Дейности на Дирекции “БТ”, Общинска администрация и местни НПО за 
осигуряване на достъп до заетост, обучение, професионална квалификация и преквалификация на 
хора с увреждания с възможности за работа. 

 Дейност 3.1.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на 
възможности за самостоятелен живот на хората с увреждания-обучение, доходи, жилище, достъп 
до услуги и социално подпомагане и др.  

Специфична цел 3.2. Да се намали броя на хората с увреждания в специализираните 
институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип: 

Мярка 3.2.1. Реформиране и преструктуриране на съществуващите специализирани 
институции за възрастни с увреждания и подобряване на качеството на грижите в тях.  

Дейност 3.2.1.1. Разработване на планове за реформиране и преструктуриране на 
специализираните институции за възрастни с увреждания в община Смолян през следващите 5 
години от изпълнението на стратегията. Етапи в дейността: 

• създаване на работна група в община-Смолян, където са разположени двете 
институции за възрастни хора с психични разстройства; 

• създаване на експертна група на областно ниво за методическа и техническа помощ; 

• разработване, съгласуване, финализиране на плановете и стартиране изпълнението 
им през 2011-2012 г.   

Всеки план задължително съдържа:  
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• изготвени от Междуведомствената комисия индивидуални оценки на настанените 
лица, относно възможности за връщане в родните им места, нужди от резидентен тип услуга 
или друг вид услуга в общността; 

• обучение, повишаване на квалификацията или преквалификация на персонала; 

• реконструиране на материалната база в специализираната институция според 
потребностите на настанените лица. 

Дейност 3.2.1.2. Реформиране и преструктуриране на Дом за възрастни с психични 
разстройства-с. Петково, насочени към подобряване качеството на грижа и условията на живот на 
настанените лица, и намаляване на капацитета от 100 на 80 места през 2015 г.  

Дейност 3.2.1.3. Реформиране и преструктуриране на Дом за възрастни с психични 
разстройства-с. Ровино, насочени към подобряване качеството на грижа и условията на живот на 
настанените лица, и намаляване на капацитета от 100 на 80 места през 2015 г.  

Мярка 3.2.2. Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен тип за 
хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната 

Плануваните социални услуги от резидентен тип включват защитени жилища и преходни 
жилища с малък капацитет и гъвкави грижи, адаптирани към индивидуалните потребности на 
отделните клиенти и в съответствие със съвременните стандарти. Те ще предоставят по-
качествена грижа в близка до семейната среда на хора с увреждания, които не са в състояние да 
водят самостоятелен начин на живот, както и за извеждане на част от настанените лица в СИ. 
Подготовката за извеждане изисква изграждане на умения и навици за относителна 
самостоятелност, включително временен престой в преходно жилище-пространство в рамките на 
дома, където се предвиждат допълнителни дейности в тази насока.  

Дейност 3.2.2.1. Изграждане на Преходно жилище в рамките на ДВПР-с. Петково, 
община Смолян, където настанените лица ще бъдат подпомогнати от професионалисти с цел 
подготовка за извеждането им от специализираните институции в други услуги от резидентен тип. 
Планира се услугата да стартира през 2012 -2013 г. с капацитет 10 места. 

Дейност 3.2.2.2. Изграждане на Преходно жилище в рамките на ДВПР-с. Ровино, община 
Смолян, където настанените лица ще бъдат подпомогнати от професионалисти с цел подготовка 
за извеждането им от специализираните институции в други услуги от резидентен тип. Планира се 
услугата да стартира през 2012 – 2013 г. с капацитет 10 места. 

Дейност 3.2.2.3. Разкриване през 2013 г. на Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни /жени/ с психични разстройства в гр. Смолян с капацитет 15 места. Предвидено е 
услугата да има областен обхват. 

Дейност 3.2.2.4. Разкриване през 2013г. на Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни /мъже/ с психични разстройства в гр. Смолян с капацитет 15 места. Предвидено е 
услугата да има областен обхват. 

Дейност 3.2.2.5.  Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена 
изостаналост в гр. Смолян с капацитет 15 места. Предвижда се стартиране на услугата през 2013г. 

Специфична цел 3.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и 
общности в риск. 

Тези услуги са своеобразен диспечерски пункт, който има за цел да свърже младежите  и  
лицата  от  уязвимите  групи с  подходящи социални, образователни, здравни, информационно-
консултантски и други услуги в зависимост от техните нужди и проблеми. Необходимостта им се 
поражда често от факта, че младежите и  лицата от уязвимите групи са в социална изолация, с 
ниска социална компетентност и не знаят или не умеят да се обърнат към подходяща институция 
или специалист, които да им помогнат в разрешаването на проблемна ситуация. 
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Мярка 3.3.1. Осигуряване достъп до развитие за уязвими лица, групи и общности в 
риск в община Смолян. 

Дейност 3.3.1.1. Изграждане на Общностен център за деца и семейства  в община 
Смолян. В него ще се предоставят посреднически, образователни и др. услуги на уязвими групи 
от ромското население, на безработни лица, семейства в риск и др. Центърът ще бъде разкрит в 
рамките на проектно финансиране и чрез междусекторно сътрудничество. Планира се да стартира 
през 2012г.  

Дейност 3.3.1.2. Назначаване на 4 здравни медиатори към  Общностния център за деца и 
семейства в община Смолян  за подобряване достъпа до здравни услуги и профилактични 
дейности на уязвими групи от ромското население, лица от уязвими групи  и др. За целта се 
предвижда разработване на проекти по целеви програми. Дейността ще се изпълнява в 
сътрудничество с МЗ. 

Дейност 3.3.1.3. Назначаване на 4 трудови медиатори към  Общностния център за деца и 
семейства в община Смолян за подобряване достъпа до трудова заетост, обучения за 
квалификация, преквалификация, до ограмотяване на ромски групи, трайно безработни лица, 
неграмотни и лица без квалификация или ниска такава в община Смолян. 

Дейност 3.3.1.4. Включване в програми и мерки на Дирекции “БТ”; иницииране и 
изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите 
национални програми за заетост и ОП “РЧР”. 

Мярка 3.3.2. Оказване на спешна подкрепа в кризисни ситуации на лица от уязвими 
групи. 

Дейност 3.3.2.1. Проучване възможностите за разкриване на Център за временно 
настаняване в община Смолян за предоставяне на услуги на бездомни лица за задоволяване на 
ежедневните им потребности. 

4.4 Мерки и дейности по Направление 4: Развитие на социални услуги за 
осигуряване на условия за по-добър и достоен живот на старите хора 

Обща цел 4: Да се подобри качеството на живота на старите хора в община Смолян 

Приоритет в планирането на грижите за стари хора са услугите в общността, които им 
предоставят подкрепа на място и в домашна среда. Този подход осигурява по-дълготрайни 
възможности за старите хора да живеят в своя дом и да избягнат или поне да “отдалечат” във 
времето необходимостта от резидентна грижа.  

Специфична цел 4.1. Да се разшири мрежата от социални услуги в общността за 
осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна среда 

Предоставянето на социални услуги в семейна среда среща радушен прием и от страна на 
старите хора в неравностойно положение.  Това повишава качеството им на живот в естествената 
им среда и същевременно предотвратява настаняване в специализирани институции.  

 Мярка 4.1.1. Разширяване обхвата на услугите в семейна среда  

Дейност 4.1.1.1. Осигуряване на услугата “Личен асистент” по НП “АХУ” и ОП “РЧР”. 

Дейност 4.1.1.2. Осигуряване на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 
по ОП “РЧР” и др. целеви програми. 

Дейност 4.1.1.3. Създаване на мобилни групи за предоставяне на здравни и социални 
услуги на самотно живеещи стари хора, в т. ч. с хронични заболявания и увреждания, живеещи в 
малки и отдалечени населени места в община Смолян. Планирано е мобилната услуга да бъде 
разкрита чрез разработване на целеви проекти по Оперативни програми и др.  
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Мярка 4.1.2. Развиване дейностите на Домашния социален патронаж и 
Обществената трапезария  и разширяването им чрез обхващане и на  малки маселени места. 

Дейност 4.12.1. Продължаване дейността на Домашен социален патронаж  към БЧК-клон 
Смолян с капацитет 110 места. Планира се разширяване на териториалния обхват (съгласно 
Дейност 3.1.1.4). 

 Дейност 4.1.2.2. Продължаване функционирането на сезонната обществена трапезария в 
община Смолян, финансирани чрез Фонд „Социално подпомагане” с капацитет за периода 
октомври 2010г.-март 2011г. съответно 146 места (съгласно Дейност 3.1.1.6). 

Дейност 4.1.2.3. Прилагане на мерки и/или програми за осигуряване достъп до 
административни услуги, здравни услуги, социално подпомагане и др.  

  Мярка 4.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за старите хора. 

Дейност 4.1.3.1. Разкриване на Дневен център за стари хора в гр. Смолян. Услугата ще 
стартира през 2013 г. с капацитет 30 места.  

Дейност 4.1.3.2. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на 
пенсионера в община Смолян, в които на старите хора с възможности за самостоятелно 
придвижване се създават условия за общуване, участие в културни мероприятия и др. 

Дейност 4.1.3.3. Продължаване предоставянето на Домашна грижа на стари самотни хора 
по защитен проект от Областен съвет на БЧК-Смолян по Програма с външно финансиране. 
Планирано е увеличение на капацитета от 52 лица до 65 през 2015г.   

Дейност 4.1.3.4.  Заместваща грижа за стари хора с увреждания-иновативна услуга за 
предоставяне на почасова или дневна грижа при временно отсъствие на член от семейството, 
полагащ грижи за лицето с увреждания. Планира се проучване от Община Смолян през 2011г., 
относно възможности за обединяване с ресурсите на други услуги в общността – Дневен център 
за деца и възрастни с увреждания „Звънче”-гр. Смолян. За разкриването се предвижда 
разработване на целеви проекти в партньорство с лицензирани доставчици (съгласно Дейност 
1.2.2.6.). 

Дейност 4.1.3.5. ИТ-център за подкрепа и наблюдение в гр. Смолян-иновативна услуга за 
предоставяне на здравна, психологическа и социална подкрепа на самотно живеещи стари хора, в 
т. ч. с увреждания от отдалечени населени места в област Смолян. Планирано е проучване през 
2011г. на чуждестранен опит и възможности за финансиране и стартиране на услугата през 2012г.  
(съгласно Дейност 3.1..2.12.). 

Специфична цел 4.2. Да се осигури достъп на старите хора до социални услуги-
резидентен тип и подобри качеството на грижи на настанените в СИ  

Мярка 4.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижи в ДСХ-с. Фатово, 
община Смолян.  

Дейност 4.2.1.1. Продължаване функционирането на ДСХ-с. Фатово. Разработване и 
изпълнение на план/проект за развитие на специализираната институция през следващите 5 
години от изпълнението на стратегията в насока подобряване условията на живот и качеството на 
грижи. Планирано е постепенно намаляване на капацитета от 90 на 80 места през 2013г. и на 70 
места през 2014г.  

Дейност 4.2.1.2. Изграждане на Дом за възрастни хора с деменция с капацитет 40 места, 
като се използва част от сградния фонд на ДСХ-с. Фатово. В него ще се предоставят 24-часови 
резидентни грижи на потребителите. Услугата ще стартира през  2012г.  

Мярка 4.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги за стари хора. 
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Дейност 4.2.2.1. Провеждане на общинска политика за стимулиране на частната 
инициатива при разкриване на модерни частни домове за стари хора в община Смолян, където ще 
се предоставя качествена резидентна грижа. 

Дейност 4.2.2.4. Проучване потребностите на населението и възможностите на Община 
Смолян за разкриване на Малки домове за стари хора, в които ще се предоставя резидентна 
грижа. 

4.5 Мерки и дейности по направление 5: Развитие на човешките ресурси в 
община Смолян: 

Обща цел 5. Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез 
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на 
квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги: 

Специфична цел 5.2. Да се стимулира развитието на административния и организационния 
капацитет на общинско ниво за управление на социални услуги; 

Мярка 5.2.1. Обучения за изграждане на капацитет за управление на социалните 
услуги.  

Първоначалните обучения могат да се осъществяват от бъдещия Регионалния ресурсен 
център или от специалисти обучители от  действащ  такъв. 

Дейност 5.2.1.1. Обучения и консултиране за изграждане на умения за ефективно 
управление на социални услуги в общините и външните доставчици на социални услуги: 1) за 
иницииране на интервенции/планиране на разкриването на нови услуги; 2) умения за 
администриране на социални услуги – като държавно делегирана дейност на община Смолян или 
на външни доставчици; 3) Умения и нагласи за контрактиране на социални услуги към външни 
доставчици.  

Дейност 5.2.1.2. Обучения за развитие на капацитета на ДСП и отделите по места: 

• Обучения за повишаване на уменията на експертите от ДСП за методическа 
подкрепа на услугите; 

• Специализирани модули за повишаване на компетентността на специалистите в 
отделите във връзка с прилагането на нормативната уредба и добрите практики за 
организиране и управление на социални услуги;  

• Повишаване на ефективността при предоставянето на методическа подкрепа във 
връзка с планирането, организирането и управлението на социалните услуги на територията на 
община Смолян. 

• Управление на случай – оценка, планиране, наблюдение на изпълнението на план за 
действие, преглед на план за действие и приключване на случай. 

Дейност 5.2.1.3. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучителни 
модули за ръководните екипи на социалните услуги, които целят развитие на административния и 
управленски капацитет, допълнителна квалификация/опит и подобряване на вътрешния 
мениджмънт на социалните услуги в община Смолян по отношение на: 

• анализ на потребностите от специалисти и поддържащ персонал, дизайн/развитие 
на длъжностните и функционалните характеристики на персонала; 

• подбор и освобождаване на персонал, ориентиране към обучение /преобучение; 

• ефективно планиране на работните задачи и дейностите по предоставяне на 
услугите, съобразно потребностите от развитие на предлаганите социални услуги; 
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• въвеждане на иновативни практики за ефективна оценка на положения труд, 
съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги и 
обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по случаи за 
удовлетворяване на потребностите на клиентите; 

• добро управление и задържане на специалисти и на помощния персонал и 
осигуряване на тяхното непрекъснато развитие; 

• стимулиране на работата в екип и работата в разширени/мултидисциплинарни 
екипи. 

Дейност 5.2.1.4. Обучение (най-малко веднъж годишно) и периодични консултации на 
ръководните екипи на доставчиците по планиране, осигуряване и ефективното управление на 
финансовите средства и ресурсите. 

Мярка 5.2.2. Необходимото ресурсно обезпечаване на развитието на отделите, 
ангажирани с администрирането и управлението и развитието на социалните услуги на 
територията на община Смолян. 

Дейност 5.2.2.1. Осигуряване на адекватен брой служители в отделите, ангажирани с 
разкриването и управлението на социалните услуги на територията на община Смолян. 

Дейност 5.2.2.2. Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит 
и добри практики, с цел развитие на капацитета на екипите в отделите, ангажирани с 
управлението на социалните услуги и на доставчиците, които да повишават компетентността на 
служителите за оказване на съдействие при: 

• изследване на потребностите, планиране на вида и обхвата на услуги по превенция 
на рисковите фактори и услуги за целевите групи в риск;  

• реформиране и преструктуриране или закриване на съществуващи социални услуги, 
в съответствие с приоритетите и мерките на настоящата стратегия; 

• финансово планиране и ефективно управление на ресурсите; 

• познаване и прилагане на съществуващата нормативната уредба и добрите практики 
за администриране и управление на социални услуги в България. 

Мярка 5.2.3. Изграждане на умения на общинско ниво за усвояване на структурни 
фондове с цел: 

• ефективно използване на възможностите за финансиране от Структурните фондове 
на ЕС;  

• капацитет за усвояване на средства от различни национални и донорски програми. 

В обученията ще участват представители на община Смолян, екипите, управляващи 
социалните услуги в, ДСП и ОЗД, външни доставчици и партньори. 

Дейност 5.2.4.1. Обучения и информационни срещи за запознаване, разбиране и 
ефективно използване на възможностите на финансовите инструменти от национално 
финансиране и Структурните фондове на ЕС 

Дейност 5.2.4.2. Осигуряване на поредица от базисни и надграждащи обучения за 
придобиване и надграждане на уменията за разработване и подготовка на проектни предложения: 

• основни умения за трансформиране на проблемите в цели за постигане на промяна; 
подбор на специфични дейности и методи за интервенция, които осигуряват постигане на 
целите; планиране на необходимите финансови, човешки и материални ресурси за 
осъществяване на проекта;  
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• дефиниране на индикатори за проследяване на резултатите; планиране на мерки за 
осигуряване на качество на предоставените услуги, равен достъп и активно участие на 
потребителите в развитието и контрола по предоставяне на услугите; планиране на мерки и 
дейности за осигуряване на устойчивост и др. 

Дейност 5.2.4.3. Предоставяне на консултации и техническа помощ от привлечени 
външни експерти, които ще работят съвместно с местните партньори и чрез практика ще 
спомогнат за развитието на компетенциите за управление на проекти:  

• ефективно изпълнение на планираните проектни дейности; добро управление на 
наличните ресурси; стимулиране на участието на всички заинтересовани страни; 

• документиране и популяризиране на успешните практики и резултати от 
реализацията на проекта; дейности за осигуряване на устойчивост на промяната и др. 

Мярка 5.2.5. Формиране на умения за изграждане на партньорства. 

В Стратегията са предвидени конкретни мерки за изграждане на познания, умения и 
нагласи, необходими за осъществяването на целите и дейностите по приоритетно направление 
6: Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и 
предоставянето на социални услуги. 

Дейност 5.2.5.1. Обучения за изграждане на ефективни партньорства, умения и нагласи за 
развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.  

Дейност 5.2.5.2. Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и 
обучения през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие: 

• Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО; 

• Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за 
общинска стратегия; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и 
предоставяне на социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки за социално 
включване на общинско и областно ниво; 

• Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО като 
външни доставчици на услуги.  

Дейност 5.2.5.3. Подкрепа при провеждане на срещи и дискусии със заинтересованите 
страни на общинско и/или областно ниво за: 

• Адаптиране на общинските планове за развитие на социалните услуги към 
приоритетите, целите и принципите на Областната стратегия; 

Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на общински 
съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността (НПО и 
граждани), най-малко 2 пъти годишно при планиране на развитието на социалните услуги и 
отчитане на резултатите от дейностите по предоставяне на услугите; споделяне на опит и добри 
практики и др. 

Специфична цел 5.3. Да се осигури подкрепа за персонала на социалните услуги за 
развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие със съвременните 
изисквания и стандарти. 

Мярка 5.3.1. Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и 
споделяне на добри ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги. 

Дейност 5.3.1.1. Организиране и провеждане на специализирани обучения и курсове за 
квалификация и преквалификация за персонала в съществуващите социални услуги (със и без 
откъсване от работната среда. Планират се поредица от обучения за специалистите - социални 



Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян / 2011-2015 г. / 

 

99 

 

работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, 
ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги, които да осигурят: 

• Обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай, свързана с 
индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента;  

• осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по 
удовлетворяване на неговите потребности, подбор на специфичните дейности, свързани с 
предоставянето на социалната услуга;  

• умения за оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата 
по случай. 

• Обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай. 

Дейност 5.3.1.2. Мотивиране на млади хора за социална работа с индивиди и групи в риск 
чрез срещи и кампании в училищата.  

Дейност 5.3.1.3. Въвеждане на практики и форми за стимулиране на ученето от 
собствения опит, както и на обмяната на опит между сходни социални услуги. 

Дейност 5.3.1.4. Развитие и насърчаване на доброволчески практики – осигуряване на 
обучение, възможности за обмяна на опит и консултиране по въвеждане на практика за работа с 
доброволци при предоставянето на социални услуги на местно и регионално ниво. 

Дейност 5.3.1.5. Подкрепа и осигуряване на равен достъп до информация, консултации и 
обучения на ръководния, специализирания и помощния персонал, ангажиран с предоставянето на 
социални услуги в община Смолян, чрез уеб-страницата на общината, ДСП, РДСП и други 
информационни канали. 

Дейност 5.3.1.6. Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на специфични 
нови умения за планиране на професионалното развитие и кариерно израстване, умения за работа 
в екип и ефективно общуване, работа по проекти, взаимодействие с различни институции. 

Мярка 5.3.2. Преквалификация за персонала на трансформираните и/или закривани 
социални услуги и специализирани институции  

Дейност 5.3.2.1. Оценка на нуждите от обучение – екипна и индивидуална за персонала 
на социалните услуги, които подлежат на трансформиране /закриване. Препоръките от оценката 
са съобразени и с нуждите от персонал в новите планирани/разкривани социални услуги в община 
Смолян. 

Дейност 5.3.2.2. Провеждане на обучения в съответствие с оценката от обучителните 
нужди които да осигурят професионална подготовка и адаптация на персонала след 
пренасочването към новата услуга. 

Мярка 5.3.3. Осигуряване на капацитет за иновативните услуги и мерки, развитие 
на нов тип професионални умения и опит. 

Дейност 5.3.3.1. Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за 
професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови 
социални услуги, за да се придобият нов тип управленски умения и практика за: 

• създаване на методологии за новите услуги; организация на работата по 
предоставяне на новите услуги; 

• изграждане на програми за популяризиране на услугите и спечелване на доверието 
на клиентите; 
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• развитие на междуинституционалното сътрудничество, както и привличане на 
представители на заинтересованите страни - граждани, НПО и пр. в процеса на осигуряване на 
ефективността и качеството на новите услуги. 

Дейност 5.3.3.2. Организиране на обучения, семинари и конференции за обмяна на опит и 
добри практики, осигуряващи развитие на професионалните компетенции за създаване и 
прилагане на ефективни системи за управление на човешките ресурси, които представляват 
съвкупност от:  

• Процедури за подбор на персонал за новите услуги, съобразно предварително 
изяснени длъжностни и функционални характеристики за специалистите и помощния 
персонал, ангажиран с предоставянето на услугата; 

• Дейности за привличане и развитие на специалисти, чрез стажантски програми и 
/или преобучение на специалисти и осигуряване на помощен персонал от социални услуги, 
след закриване на социални услуги в община Смолян; 

• Дейности за привличане на специалисти чрез контрактиране с други доставчици на 
социални услуги/или с НПО, в рамките на съществуващи или новосъздадени партньор ски 
взаимодействия на местно и регионално ниво, с цел по-ефективно и гъвкаво използване на 
съществуващия набор от специалисти в общините и в областта или с цел оптимизиране на 
разходите за високо квалифициран персонал. 

Мярка 5.3.4. Въвеждане на ефективни системи на супервизия в социалните услуги. 

Дейност 5.3.4.1. Поредица от обучения, консултации и подкрепа, които да развият 
капацитета на доставчиците на общинско и регионално ниво за осъществяване на супервизия, 
съобразена със спецификата на предоставяните услуги. 

Дейност 5.3.4.2. Въвеждане на практиката за осъществяване на индивидуална и групова 
супервизия, като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за 
осигуряване на качество на предоставяните услуги. 

Мярка 5.3.5. Подкрепа за реализация на Системи за спазване на стандартите и 
критериите за качеството на предоставяните социални услуги. Разработените системи ще 
улеснят доставчиците на социални услуги в прилагането на нормативната уредба, като се 
гарантира за качеството на предоставяните социални услуги.  

Дейност 5.3.5.1. Предоставяне на обучения и материали за разработване на системи за 
спазване на стандартите и критериите за качеството на предоставяните социални услуги 

Дейност 5.3.5.2. Поощряване на социалните услуги за сертифициране по ISO 9001: 

• Разпространение на информация за предимствата, изискванията и процедурите за 
сертифтициране; 

• Провеждане на семинари - обучение за изискванията и процедурите по 
сертифициране на социалните услуги по ISO 9001.  

Дейност 5.3.5.3. Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции, 
обучителни пътувания/стажантски програми и др. тип дейности, осигуряващи обмен на опит и 
професионално развитие на управленския екип на доставчиците. 

Дейност 5.3.5.4. Въвеждане на системи за документиране на опита и добрите практики, и 
за популяризиране на резултатите от предоставяните услуги, популяризиране на дейностите по 
предоставяне на услугите на местно и регионално ниво. 
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4.6 Мерки и дейности по направления 6: Развитие на междусекторни и 
междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на 
социални услуги. 

 

Обща цел 6. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси 
чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество 

Мерките и дейностите по това направление са описани в Мярка 5.2.5 
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Планирани социални услуги и мерки в Община Смолян  
№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

1 Център за 
обществена 
подкрепа гр. 
Смолян 
 
Държавно- 
делигирана 
дейност /ДДД/ 
 

Деца и семейства в риск 
Деца в риск от отпадане и 
деца отпаднали от училище 

В гр. Смолян и 
населени места 
в общината 

30 30 50 Превенция на отклоняващо се 
поведение при деца; превенция на 
насилието; превенция на отпадане от 
училище; превенция на изоставане и 
реинтеграция на деца; подкрепа и 
консултиране на семейства от 
общността в риск; оценяване и 
обучения на приемни семейства; 
социална интеграция и 
професионално ориентиране и 
реализация на деца и младежи в 
риск. 
 
Планира се услугата да бъде 
компонент от Комплекс за 
социални услуги за деца и младежи 
в риск и техните семейства.   

Смолян  Налична  
От 2010 - 2011 – 
отдаване за 
управление чрез 
конкурс на 
лицензирани 
доставчици, 
услугата ще е част 
от Комплекс за 
социални услуги 
за деца и младежи 
в риск и техните 
семейства 

2 Защитено 
жилище за 
младежи 

/ДДД/ 
 

 

Младежи от специализирани 
институции и иобщността 

Общински и 
областен обхват 

6   Осигуряване на комплекс от услуги 
за социална и професионална 
реализация на младежи в риск от 
специализирани институции и 
общността 
Планира се услугата да бъде 
компонент от Комплекс за 
социални услуги за деца и младежи 
в риск и техните семейства.   

Смолян  Налична; 
От 2010 - 2011 – 
отдаване за 
управление чрез 
конкурс на 
лицензирани 
доставчици 

3 Наблюдавано 
жилище 

За  младежи  в риск, 
напуснали специализирани 
институции и от общността 

Общински и 
областен обхват 

 6 6 Социална, психологическа, 
трудотерапевтична подкрепа за 
младежи в риск  напуснали 
институци и от общността 

Смолян Услугата ще е част 
от Комплекс за 
социални услуги 
за деца и младежи 
в риск и техните 
семейства 

4 Общностен 
център за деца и 

За деца и родители от 
уязвими етнически 

Смолян   200 Социални услуги за уязвими 
общности; здравни  и трудови 

Смолян 
Нова за 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

семейства 
 
Проектни 
дейности 2012 

общности; родители на 
социални помощи, 
безработни, самотни, 
родители на повече от 3 деца; 
деца без личен лекар;  
родители, които не полагат 
достатъчно грижи за децата; 
бъдещи родители; родители 
на деца с увреждания и др./ 

медиатори; образователни дейности, 
консултации, превенция от 
изоставяне, квалификации и 
орамотяване и др. 

планиране; 

Проект „Социално 
включване” 
Междусекторно 
сътрудничество; 

5 Център за 
настаняване от 
семеен тип – 15-
18 г. /ЦНСТ/  
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
 

За деца и младежи от 
специализирана институция 
и общността, продължаващи 
образованието си в гр. 
Смолян 

Община Смолян 
и областта 

10 10 10 Образователна, социална, здравна, 
психологическа и трудотерапевтична 
грижа и подкрепа за деца и младежи 
в риск в среда близка до семейната 
Планира се услугата да бъде 
компонент от Комплекс за 
социални услуги за деца и младежи 
в риск и техните семейства.   
 

Смолян  Налична; 
От 2010 - 2011 – 
отдаване за 
управление чрез 
конкурс на 
лицензирани 
доставчици 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 

6 Дом за деца 
лишени от 
родетлски грижи  
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
 

Деца в риск Община Смолян 
и областта 

60 60 45 Постоянна грижа – задоволяване на 
жизнени, образователни, здравни, 
социални, психологически 
трудотерапевтични потребности и 
организация на свободното време и 
отдиха на децата; 
 

Прилагане на иновативни подходи в 
сферата на образованието и 
свободното време за развитие на 
творчески и социални умения чрез 
средствата на изкуствата - Лятна 
театрална академия за деца в риск, за 
деца от Южен централен район; 
 

 

С. Широка 
лъка 

Налична; 
Постепенно 
намаляване 
капацитета; 
От 2011 - 2015 г. -
Реорганизиране на 
услгута в Център 
за настаняване от 
семеен тип 
/ЦНСТ/  -  15 деца, 
с Широка лъка;     

Дневен център – 
30 деца с. Широка 
лъка;  
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 

7 Дом за медико- Изоставени деца от 0 до 7 г. Община Смолян 30 30 15 Постоянна медико-социална грижа С. Широка Налична и нова за 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

социални грижи 
за деца - 
Министерство на 
здравеопазването 
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
 

възраст и  други области 
от страната 

за деца от 0 до 3годишна възраст. лъка планиране 
Реорганизиране на 
услугата: 
Център за 
настаняване от 
семеен тип - 2012; 
Държавно 
делегерина 
дейност 

8 Център за 
настаняване от 
семеен тип – 3-7г. 
/ЦНСТ/  
в процес на 
изграждане 
 
От 2012 година-
държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
 

За деца от 0 до 7 години Община Смолян 
и областта 

  10 Социална, здравна, психологическа 
грижа и възпитание за деца в риск, в 
среда близка до семейната 

Смолян  В развитие - 
доизграждане, 
оборудване, 
обзавеждане, 
подбор и обучение 
на персонал, 
предоставяне на 
услугата – 2011 
чрез проект по 
Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие”; 
От 2012 година – 
държавно 
делегерина 
дейност 

9 Център за 
настаняване от 
семеен тип  за 
деца и младежи 
от 14 до 18 год. 
възраст 
От 2012 година-
държавно-
делегирана 
дейност 

За деца и младежи в риск от 
институции и общността 

Община Смолян 
и други общини 
от областта 

  15 Образователна, социална, здравна, 
психологическа и трудотерапевтична 
грижа и подкрепа за деца и младежи 
в риск в среда близка до семейната 

Смолян  Нова за планиране 
2011 чрез проект 
по Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие”; 
От 2012 година – 
държавно 
делегерина 
дейност 

10 Областен център Деца в риск  Община Смолян 6 9 15 Създаване на условия за отглеждане Община Налична, за 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

по приемна 
грижа гр. 
Смолян  
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
 

и общините от 
област Смолян 

и възпитание на деца в семейна среда 
за определен период от време. 

Смолян развитие  
Държавно 
делегирана 
дейност 

11 Ресурсен център 
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
  
 

За деца и младежи със 
специфични образователни 
потребности 

Област  Смолян     Подкрепа на деца и младежи със 
специфични образователни 
потребности; подкрепа на техните 
семейства;  

Смолян 
Налична 
Държавно 
делегирана 
дейност 

12 Дневен център за 
деца и възрастни 
с увреждания 
„ Звънче” 
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
  
 
 

Деца и възрастни с 
увреждания; 
Техните семейства; 

Смолян и други 
населени места 
в общината 

48 48 48 Дневна грижа, рехабилитация, 
психологическа помощ, 
информиране и обучение, 
трудотерапия, групова работа  за 
деца и възрастни с увреждания;  
почасово предоставяне на социални 
услуги на лица от специализирани 
институции 

Смолян 
Налична  

Държавно 
делегирана 
дейност 

13 Заместваща 
грижа  
 
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
  
 

Деца и възрастни с 
увреждания и техните 
семейства; 

Смолян   5 15 Смесена услуга за предоставяне на 
почасова или дневна грижа при 
временно отсъствие на член от 
семейството, полагащ грижи за 
детето или лицето с увреждания 

 
Налични ресурси 
и  

Нова за планиране 

2011 – проучване 
на възможностите 
и обединяване на 
рсурсите на други 
услуги в 
общността – 
Дневен център за 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

деца и възрастни с 
увреждания; 

Разработване на 
целеви проекти в 
партньорство с 
лицензирани 
доставчици; 

14 Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца с 
увреждания от 3 
до 15 год. възраст 
/ЦНСТ/ 
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 

Изоставени деца с 
увреждания от 3 до 16 
годишна възраст 

Община Смолян 
и общините от 
област Смолян 

0 0 12 Постоянна грижа – задоволяване на 
жизнени, образователни, здравни, 
социални, психологически 
трудотерапевтични потребности и 
организация на свободното време и 
отдиха на децата с увреждания; 
 
 
 

Смолян  Нова за планиране 
и изпълнение 
Оперативна 
програма 
Регионално 
развитие; 
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
 
 

15 Детска кухня  
 

За деца от 0 до 3 годишна 
възраст 

Смолян  и други 
населени места 
в общината 

362 375 400 Подготовка и доставка на 
здравословна храна 

Смоляни  
селата 
Момчиловци 
Търън, 
Смилян 

Налична  
Държавно 
делегирана 
дейност 
 

16 Здравни 
кабинети в 
детски градини и 
училища 

Деца и младежи Община Смолян 19 
каби 
нета 

19 
каби 
нета 

19 
каби 
нета 

Здравно осигуряване за деца и 
младежи от масовите детски градини 
и училища на територията на 
общината  

Смолян и 
други 
населени 
места в 
общината 

Налична 
Държавно 
делегирана 
дейност 

17 
„Социален 
асистент” за 
придружаване и  
работа в 
масовите детски 
градини и 
училища  

Деца и младежи с 
увреждания 

Община Смолян  10 15 Социална подкрепа и грижи за деца 
и младежи с увреждания в масовите 
детски градини и училища. 

Смолян, с. 
Смилян, с. 
Момчиловци, 
с. Търън 

Нова за 
планиране; 
Национален план 
за действие по 
заетостта – 2011; 
Пилотен проект 
„Сциално 
включване” 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

 
Предложение за 
държавно 
елегирана дейност 

18 Личен асистент- 
услуга в 
общността по НП 
“АХУ” и ОП 
“РЧР” 

Лица и деца с трайни 
увреждания, с тежко 
здравословно състояние, 
които не могат или са много 
затруднени да се обслужват 
сами. 
 

Смолян 
 

60 
 

150 
 

200 
 

Осигуряване на грижи в семейна 
среда на нуждаещите се от 
постоянно обгрижване в ежедне-
вието, като успоредно се осигурява 
заетост на безработни лица. 
Превенция на настаняването в СИ. 

Смолян Налична, за 
разширяване  

19 Социален 
асистент –  
услуга в 
общността по НП 
“АХУ” и ОП 
“РЧР” 

Лица и деца с трайни 
увреждания, с тежко 
здравословно състояние, 
които не могат или са много 
затруднени да се обслужват 
сами. 
 

Смолян 
 

8 
 

8 
 

20 
 

Осигуряване на грижи в семейна 
среда на нуждаещите се, които 
поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот и са в риск от 
зависимост от институционален тип 
грижи. 

Смолян Налична, за 
разширяване  

20 Домашен 
помощник –  
услуга в 
общността по ОП 
“РЧР” 

Лица с увреждания или 
самотни хора с увреждания, 
или с влошено здраве, които 
не могат или са затруднени 
да организират ежедневния 
си бит. 

Смолян 
 

54 
 

55 
 

60 
 

Осигуряване на грижи в семейна 
среда на нуждаещите се, които 
поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот. Помощ при 
организирането на ежедневни битови 
потребности. 
Превенция на настаняването в СИ. 

Смолян Налична, за 
разширяване  

21 Домашен 
социален 
патронаж- 
Общинска 
дейност 

Възрастни самотно живеещи 
хора, хора с увреждания 
и/или със затруднения в 
самообслужването, които се 
нуждаят от грижа в семейна 
среда. 

Община Смолян 
 

100 
 

100 
 

110 
 

Мобилна услуга-осигуряване на 
храна по домовете на потребителите, 
оказване на помощ в домакинството, 
социална подкрепа, посредничество 
и др.   

 Смолян 
 
 

Налична в община 
Смолян  

22 Обществена 
трапезария – 
финансирана чрез 
Фонд”Социално 
подпомагане” 
през зимния сезон 

Лица и семейства на месечно 
социално подпомагане, 
самотно живеещи хора с 
минимални пенсии, хора с 
увреждания с ниски доходи и 
др. 

Община Смолян  146 102 150 Осигуряване на топла и питателна 
храна през зимата 

Смолян, 
Момчиловци, 
Търън, 
Смилян 

Налична за 
разширяване 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

 
23 Дом за възрастни 

хора с психични 
разстройства-с. 
Петково 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
 
 

Мъже над 18-годишна 
възраст с психични 
разстройства, установени от 
ТЕЛК/НЕЛК 

Областта и 
други  области в 
страната 

100 100 80 Предоставяне на комплекс от 
социални услуги за цялостно 
обгрижване на потребителите. 
 

С. Петково, 
общ. Смолян 

Налична за 
реформиране- 
планирано 
намаление на 
капацитета от 100 
на 80 места през 
2012г. и изграждане 
на ПЖ в рамките на 
СИ. 

24 Дом за възрастни 
хора с психични 
разстройства-с. 
Ровино 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
  
 

Жени над 18-годишна 
възраст с психични 
разстройства, установени от 
ТЕЛК/НЕЛК 

Областта и 
други  области в 
страната 

100 100 80 Предоставяне на комплекс от 
социални услуги за цялостно 
обгрижване на потребителите. 

с. Ровино, 
общ. Смолян 

Налична за 
реформиране- 
планирано 
намаление на 
капацитета от 100 
на 80 места през 
2012г. и изграждане 
на ПЖ в рамките на 
СИ. 

25 Преходно 
жилище –2 броя  
  
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
  
 

Мъже и жени на възраст над 
18-годишна възраст с 
психични разстройства, 
настанени съответно в 
ДВПР-с. Петково и ДВПР-с. 
Ровино  

Областта и 
други  области в 
страната 

  ПЖ-
10 
ПЖ-
10 

Подготовка за извеждане от 
специализираната институция  

Обособено 
преходно 
пространство 
в съответната 
СИ-ДВПР-
с.Петково и 
ДВПР-с. 
Ровино  

Нови за 
планиране-
стартиране през 
2012г. с капацитет 
по 10 места 

26 Център за 
настаняване от 
семеен тип – 2 
броя, съответно 
за мъже и за 
жени с психични 
разстройства 
 (ДДД) 
 

Пълнолетни лица – мъже и 
жени с психични 
разстройства  

Област Смолян    ЦНС
Т-15 
ЦНС
Т-15 

Осигуряване на резидентна грижа за 
възрастни хора с психични 
заболявания и предотвратяване 
настаняването им в СИ; 
Деинституционализация на 
настанени лица в ДВПР-с. Ровино, 
ДВПР-с. Петково и др. СИ 

гр. Смолян Нови за  
планиране-
стартиране през 
2013г. с капацитет 
по 15 места 

27 Център за Пълнолетни лица – мъже и Област Смолян    15 Осигуряване на резидентна грижа за гр. Смолян Нова за  
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

настаняване от 
семеен тип за 
лица с умствена 
изостаналост 
 (ДДД) 

жени с умстквена 
изостаналост  

възрастни хора с умствена 
изостаналост и предотвратяване 
настаняването им в СИ; 
Деинституционализация на 
настанени лица от област Смолян в 
СИ в страната 

планиране-
стартиране през 
2013г. с капацитет 
15 места 

28 Дневен център за 
психично болни 

За лица с психични проблеми Община Смолян   20 Осигуряване на дневна здравна, 
социална, рехабилитационна и 
трудотерапевтична грижа за лица с 
психични проблеми 

Гр. Смолян Нова за 
планиране; 
Инвестиционни 
намерения и 
разработване на 
проект 

29 Център за 
телемедицина 

Здравна грижа за хора в 
отдалечените населени места 

Община Смолян   500 Осигуряване на здравна грижа, с 
акцент към отдалечените населени 
места в общината; 

Гр. Смолян Нова за 
планиране; 
Разработване на 
проект по 
Европейско 
териториално 
сътрудничество 
България-Гърция 
2007-2013 

30 Здравни 
медиатори 
Общинска 
дейност, подкре-
пяна от 
Министерство на 
здравеопазването  

Уязвими групи от възрастни 
и самотни хора, лица с 
хронични заболявания и 
увреждания, ромски 
общности  
 

Община Смолян   4 Посредничество за достъп до 
здравни услуги, здравна 
профилактика за деца и възрастни; 
участие в превенция на изоставянето, 
дейности в подкрепа на 
майчинството.  
 

Предвижда се 
здравните 
медиатори да 
бъдат 
назначени 
към 
Общностен 
център за 
деца и 
семейства, 
който също е 
нова услуга 
за планиране. 

Нова за планиране 
чрез разработване 
на проекти по 
целеви програми 
 
 

31 Мобилни групи 
за здравни и 
социални услуги 

Уязвими групи – възрастни и 
самотни хора, хора с 
хронични заболявания и 

Община Смолян   400 Разширяване достъпа до социални и 
здравни  услуги на хора, живеещи в 
малки и отдалечени населени места 

гр. Смолян  
Нова за планиране 
чрез разработване 
на проекти по 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

увреждания от далечни 
населени места 

целеви програми 
 

 
32 ИТ-център за 

подкрепа и 
наблюдение- 
иновативна услуга 

Възрастни и самотно 
живеещи стари хора, 
включително с увреждания  

Област Смолян   1000 Здравна, психологическа и социална 
подкрепа на възрастни хора с 
увреждания в отдалечени населени 
места в област Смолян 

гр. Смолян Нова за планиране 
Проучване през 
2011г. на 
чуждестранен 
опит и 
възможности за 
финансиране, 
разработване на 
проект. 
Стартиране през 
2012г. с капацигет 
500 места. 

33 Клуб на хората с 
увреждания  - 
общинска 
дейност със 
съвместното 
участие на 
организациите на 
хората с 
увреждания  
 

Хора с увреждания,, които 
имат възможност да се 
придвижват 

Община Смолян 6 бр. 
клуба 

7 бр. 
клуба 

7 бр. 
клуба 

Осигуряване на социални контакти. 
Информационни и консултатски 
услуги. 

Община 
Смолян 

Налични и нови за 
разкриване, 
разширяване с  
нови дейности 

34 Трудови 
медиатори- 
 
 

Продължително безработни , 
безработни с ниска 
квалификация, неграмотни, 
ромски групи  

Община  
Смолян 

  4 бр. Посреднически услуги за улесняване  
достъпа до пазара на труда, до 
обучения за квалификация, 
преквалификация и ограмотяване 

Предвижда се 
трудовите 
медиатори да 
бъдат 
назначени 
към 
Общностен 
център за 
деца и 
семейства, 
който също е 
нова услуга 

Нова за планиране 
чрез разработване 
на проекти по 
целеви програми 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

за планиране. 
35 Дневен център за 

стари хора 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/  
 

Самотно живеещи стари 
хора, пенсионери с ниски 
доходи, които могат да се 
обслужват сами 

гр. Смолян   30 Осигуряване на храна, социални 
контакти, здравни и психологически 
консултации, организация нса 
свободното време 

гр. Смолян Нова за 
планиране-
стартиране през 
2013г. с капацитет 
30 места  

36 Домашна грижа 
Програма с 
външно 
финансиране 

Стари самотни хора, за които 
няма кой да полага грижи 

гр. Смолян 52 52 65 Грижа за стари хора, живеещи 
самотно вследствие на миграцията на 
децата им 
 

Гр. Смолян Налична-по 
защитен проект от 
Областен съвет на 
БЧК-клон Смолян 

37 Дом за стари 
хора с отделение 
за лежащо болни 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 

Стари хора със затруднения в 
самообслужването, които 
имат нужда от резидентна 
грижа 

Област Смолян 
и други области 
в страната  

90 90 70 Предоставяне на комплекс от 
социални услуги за цялостно 
обгрижване на потребителите. 
 

с. Фатово, 
община 
Смолян 

Налична 
Планира се  
намаляване на 
капацитета до 70 
места през 2015г.  

38 Дом за възрастни 
с деменция 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 
 

Възрастни с деменция Област Смолян   40 Предоставяне на комплекс от 
социални услуги за цялостно 
обгрижване на потребителите. 
Планира се услугата да бъде 
разкрита като се използва част от 
сградния фонд на ДСХ-с. Фатово. 

с. Фатово, 
община 
Смолян  

Нова за 
планиране-
стартиране през 
2012г. с капацитет 
40 места. 
 

39 Малък дом за 
стари хора 

Стари хора със затруднения в 
самообслужването, с нужда 
от резидентна грижа 

Община Смолян    Резидентна грижа – нужда от 
постоянно 24-часово обгрижване 
 

гр. Смолян и 
други 
населени 
места в 
общината  

Нова за  
проучване на 
необходимостта и 
възможностите за 
разкриване.  

40 Клуб на 
пенсионаре 
Общинска 
дейност 

Лица в пенсионнна възраст 
без сериозни здравословни 
проблеми 

Община Смолян 17 
клуба 

18 
клуба   

19 
клуба 

Осигуряване на условия за социални, 
лични, културни контакти; 
информационни, социални, здравни, 
правни ш др. услуги. 

Община 
Смолян 

Налична; 
Разработване на 
програми за 
подобряване на 
материалната база 
и развитие на 
дейности; 

41 Целеви 
обучителни 

Ръководители и специалисти 
от общинската 

Община Смолян  3 
събит

5 
събит

Формиране и развитие на умения за 
изграждане и поддържане на 

Смолян и 
областта 

Нова за развитие 
Оперативни и 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

програми 
 
Проектни 
дейност 

администрация; 
Ръководители и специалисти  
в специализираните 
институции и услуги в 
общността; 
Специалисти от социалната 
сфера и преподаватели в 
масовите детски и училища; 
Лицензирани доставчици на 
социални услуги; 
Бизнес 
 

ия ия ефективни партньорства на местно и 
областно ниво и работа в мрежа; 
Изграждане на умения за ефективно 
използване на ресурсите в 
социалната сфера; 
Изграждане на умения за планиране 
и управление на социалната 
политика в общините; 
Тематични обучителни програми; 
Развитие на публично-частно 
партньорство;  

други 
финансиращи 
програми 

42 Популяризиране 
на добри 
практики 

Община Смолян; 
Ръководителите на 
специализираните 
институции и услуги в 
общността; 
Партньори по проекти 

 

Общински и 
областен обхват 

  10 
добр
и 
практ
ики 

Документиране и популяризиране на 
добрите практики в общините и в 
областта за осъществяване на 
партньорски взаимодействия при 
предоставянето и/ил управлението на 
социални услуги и добри практики за 
работа в мрежа при осъществяването 
на кампании за превенция на 
рисковото поведение или кампании 
за популяризиране на услугите  

Смолян и 
областта 

Целеви програми 

43 Проувания, 
изследвания 

Общински администрации от 
област Смолян; 

Дирекции”Социално 
подпомагане”; 

Отдели ”Закрила на детето”; 

Лицензирани доставчици; 
Експерти и др. 

 

Общински и 
областен обхват 

  10 
проу
чван 
ия 

Проучвания, изследвания, 
анализиране на процесите и развитие 
на социалните услуги в общините от 
областта. Разработване и прилагане 
на механизми за информиране и 
взаимодействие и работа в мрежа. 

Общините от 
обаласт 
Смолян  

Нова за развитие; 
Оперативни и 
други 
финансиращи 
програми. 
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Логическа рамка и ключови индикатори за успех 
Логическа рамка на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян 

Визия  Създаване на условия за пълноценна реализация, чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск.  

Развиване на модерна , ефективна система от услуги, които поставят в своя център ползвателя на услугата, отговаря на 
нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. 

 
Общи цели  Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и 

постигнатата промяна в ситуацията към 2015 г. 
Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

Обща цел 1 Да се подобри грижата за децата 
в семейството чрез превенция на 
риска от изоставяне и 
неглижиране на децата 

• Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез 
увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от 
резидентен тип – съотношение 7:1 на ползвателите в полза на услугите в 
общността; 

• Осигурена подкрепа за поне 25% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в община 
Смолян; 

• Превенция и намаляване на институционализацията на 90% от децата в риск от 
изоставяне чрез реинтеграция в семейството, настаняване при близки и роднини, 
приемна грижа, осиновяване (към края на стратегията); 

• Степен на намаляване/ предотвратяване на изоставянето на деца от семейства в 
риск в резултат от услугите за превенция в община Смолян (постигнат процент на 
задържане на детето в семейството от общия брой деца в риск от изоставяне, 
обхванати в услуги за превенция); 

• Поне 80% от децата в задължителна училищна възраст обхванати в училище, 
подготвителни класове или групи или в подходяща форма на образование; 

• Намаление с 80% на отпадналите от училище деца; 

• Създаден капацитет за обхващане на поне 50% от децата с увреждания в услуги за 
медицинска и социална рехабилитация и/или в различни форми на заместваща и 
дневна грижа; 

• Намален брой на изоставените деца с 20% годишно; 

• Работещи услуги по приемна грижа в областта с увеличение на броя на приемните 
семейства; 

• Осигурен достъп до рехабилитация, консултации и дневна грижа за 150-200 деца и 
младежи с увреждания годишно. 

- Аналитични 
доклади на 
независими 
експерти  
- Социологиче-
ски проучвания 
- Финален 
доклад за 
оценка на 
въздей-ствието 
на Общинската 
стратегия  
- Годишни 
доклади за 
мониторинг на 
напредъка на 
изпълнението 
на областната 
стратегия 
- Доклади на 
ЗМО 
- Данни ТСБ 
- месечни и 
тримесечни 
справки - ОЗД, 
ДСП и РДСП 
- Проучване за 
обратна връзка 
от 
потребителите 

През три 
години 

2012 - 2015 
 
 
 
 
 
 

Годишна база 
 
 
 

Всяка учебна 
година – 
септември, 
януари, юни 

 
 

2010 - 2014 
 

годишно 
 

 
годишно 
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Обща цел 2 Да се постигне намаляване с 90% 
на броя на децата, отглеждани в 
специализирани институции в 
община Смолян, реформиране на 
2 специализирани институции за 
деца и да се подобри качеството 
на резидентната грижа 

• Постигнато съотношение 6:1 между децата - ползватели на услуги: брой на децата 
в алтернативна семейна грижа – към броя на децата в резидентна грижа; 

• Намален с 90 % брой на децата, отглеждани в специализирани институции; 

• Изведени в семейна среда поне 50% от децата в СИ в община Смолян 

-Доклади на 
ЗМО 
-Данни на РИО, 
ОЗД, ДСП, 
общини 

2010 / 2012 / 
2015 

 
2012 / 2015 

 
2010 / 2012 

Обща цел 3 Да се създадат условия за 
социално включване на 
максимален брой лица в 
неравностойно положение и 
уязвимите групи 

• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 20% от хората 
с увреждания – потребители на услугите ДСП, личен асистент, социален асистент, 
домашен помощник, заместваща грижа, ИТ-център за подкрепа и наблюдение, център 
за телемедицина, мобилни групи и др.; 

• Подобрен достъп на хората с увреждания до  социална и медицинска 
рехабилитация, дневна грижа и почасови услуги ; 

• Подобрени условия на живот и качество на грижи за настанените в СИ и осигурена 
качествена резидентна грижа за хора с увреждания–2 ПЖ, 4 ЦНСТ; 

• Постигната степен на адаптиране на средата към нуждите на хората с увреждания ; 

• Изграден и функциониращ Общностен център за деца от 3 до 7 г. и техните  
семейства и осигурени други услуги и мерки за създаване на условия за 
реинтеграция на уязвими лица, групи и общности; 

• Осигурена услуга за деца и лица от община Смолян, пострадали от домашно 
насилие или станали жертви на трафик. 

-Статистически 
данни на НСИ 
и РЦЗ 
- данни от 
общинска 
администрация 
- данни и 
справки от 
Д”БТ” 
- данни и 
справки от 
Д”СП” и РДСП 
- отчети на 
мобилни екипи 
- обратна 
връзка от 
потребителите 
- посещения на 
място 

2012 - 2015 
 

Обща цел 4 Да се подобри качеството на 
живота на старите хора в община 
Смолян 

 

• Предотвратена преждевременна институционализация на самотно живеещи стари 
хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда, включително с мобилен 
компонент; 

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 30% от старите хора 
в община Смолян с приоритетно обхващане на самотно живеещите в изолирани 
населени места извън общинския център; 

• Развити нов тип алтернативни резидентни услуги в среда близка до домашната за 
стари хора, които не са в състояние да живеят самостоятелно. 

-Статистически 
данни на НСИ 
и РЦЗ 
-данни от Общ.  
администрация 
- данни и 
справки от 
Д”СП” и РДСП 
- отчети на 
мобилни екипи 
- обратна 
връзка от 
потребителите 
- посещения на 

2012 - 2015 
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място 
Обща цел 5 Да се повиши качеството и 

ефективността на социалните 
услуги чрез изграждане на 
необходимия капацитет за 
управление на областно и 
общинско ниво и чрез 
осигуряване на квалифициран и 
компетентен персонал за 
предоставяне на услуги 

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

• Повишен капацитет за управление на СУ на поне 20 представители на общинската 
администрацията Смолян, дирекция социално подпомагане ;  

• Подобрена професионална квалификация и специализирани умения за социална 
работа поне на 120 души персонал на доставчиците на услуги в община Смолян; 

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

 

- Проучване за 
обратна връзка 
от 
потребителите 
за качеството на 
СУ; анкети 
-документация 
на СУ, срещи с 
персонала 
- Документация 
от обученията,  

2012 - 2015 
 
 
 

 
 

Обща цел 6 Да се повиши ефикасността на 
услугите и допълване на 
наличните ресурси чрез развитие 
на междуобщинско партньорство 
и междусекторно сътрудничество 

• Развити и работещи нови за община Смолян услуги за деца и семейства, 
функциониращи на общинско и областно ниво (като приемна грижа - ОЦПР, ранна 
превенция на изоставянето, ИТ – център за подкрепа и  наблюдение, ЦНСТ за деца 
и ЦНСТ за лица с уствена изостаналост и др.) посредством сътрудничество и 
взаимодействие между доставчици на услуги от различни общини; 

• Сключени преки договорености за партньорства между 2 или повече общини за 
съвместни социални дейности; 

• Осъществени междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от 
повече от 1 община; 

• Инициирани и развити смесени междусекторни смесени услуги (между 2 или 
повече от секторите здравеопазване, социални услуги, образование, заетост, 
жилищна политика и инфраструктура); 

• Формулирани и осъществени общински мерки (проекти) за социално включване на 
уязвими общности и рискови групи в община Смолян. 

 

- общински фи-
нансови 
справки  
- Протоколи и 
решения на ОбС 
- Подписани 
междуобщински 
и 
междусекторни 
споразумения 
- Срещи  
-Доклади ЗМО 
-
Мониторингови 
доклади от из-
пълнението на 
общинските 
програми за 
развитие 

2012  - 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011  - 2012 
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5 Система на мониторинг и оценка  

5.1 Цели и задачи на мониторинга и оценката  
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и 

програми в социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни интервенции като 
Общинската стратегия за социалните услуги в област Смолян. Резултатите от мониторинга и 
оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните 
направления и целите, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на 
изпълнението. 

Специфичните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са: 

1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на 
социалната среда в община Смолян, чрез: 

• Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията; 

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

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

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

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

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

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

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

3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от 
изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи. 
Оценката обхваща следните критерии:  

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

• Ефикасността на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по 
отношение на обема на дейностите, спазването на времевия график, планираните / вложените 
ресурси;  

• Ефективността – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, 
както и на степента на обхващане на целените групи, индивиди и общности в риск от 
изпълнените дейности. Качеството на предоставените социални услуги се оценява през 
призмата на ефекта и ползите за потребителите при задоволяването на техните потребности - 
индивидуални и общи за рисковата група; 
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• Въздействието на Общинската стратегия върху общия социален контекст, степен 
на постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени 
промени в състоянието на социалната среда и рисковите групи; 

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

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

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

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

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

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

• Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на 
Общинската стратегия и мултиплициране на натрупания опит. 

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

Основният подход е мониторингът и оценката с участие, който изисква включването и 
обратната връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и 
носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира 
съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и 
резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от 
прилагането на препоръките на практика. 

5.2 Логическа рамка и ключови индикатори за успех  
В системата за мониторинг и оценка на Стратегията ще се следят два основни типа 

индикатори. Базовите индикатори за ситуацията описват общия социален контекст и 
представят настъпилите промени за рисковите групи в сравнение със стартовата “изходна точка” 
в състоянието им (2010 г.). Тези индикатори осигуряват обективно измерване на реалната 
постигната промяна в социалния контекст през времевата рамка на Стратегията и дават 
възможност да се оцени обективно цялостния ефект и въздействие от изпълнението на 
Общинската стратегия. Чрез индикаторите за прогреса се проследява напредъка в постигането 
на конкретните цели на Стратегията и се измерват преките резултати от интервенцията и 
осъществените дейности – социални услуги и мерки.1  

                                                 
1 Ключовите базови индикатори са представени в Логическата рамка на стратегията на ниво общи цели, а 
индикаторите за прогреса – на ниво специфични цели и преки резултати от мерките и дейностите. 
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5.3 Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията 
Изграждането на цялостна функционираща система за мониторинг и оценка предполага 

комплекс от дейности, които се осъществяват на няколко етапа: 

• създаване на структура и изграждане на екип; 

• развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка; 

• осмисляне и конкретизиране на системата от индикатори; 

• планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка; 

• разпространение на заключенията от мониторинга и оценката и актуализиране на 
планове и дейности в съответствие с направените препоръки. 

5.3.1 Създаване на звено за мониторинг и оценка 
За оперативното изпълнение на дейностите е необходимо да се обособи Звено за мониторинг и 
оценка (ЗМО) с ясни и конкретни задачи и отговорности, което да разполага и с относителна 
независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за социално включване. 

Структура: 

Създаване на звено за мониторинг и оценка 

Структура. 

Звено за мониторинг и оценка /ЗМО/ ще се създаде като обществена структура в рамките на 
общинската администрация и ще работи в партньорство/в мрежа с ДСП и РДСП. ЗМО може да се 
обособи с препоръка на Обществения съвет за социално подпомагане и/или издаване на заповед 
на кмета на общината и да включва 3-4 човека. Звеното за мониторинг и оценка ще сътрудничи с 
Дирекция „Хуманитарни и социални дейности”. Звеното за мониторинг и оценка ще се обучава 
за усвояване на базисни познания и умения по мониторинг и оценка, събиране и обработване на 
данни и пр., както обучение чрез практика и консултации с експерти в процеса на работа, 
съгласно разписания план за обучения в Областната стратегия. 

Задачите и отговорностите на Звено за мониторинг и оценка се разпределят между екипа на 
общинско и областно ниво, както следва: 

Екип на общинско ниво: 

- Координира дейността по мониторинг и оценка в Община Смолян; 

- Изработва и съгласува дългосрочните и годишните оперативни планове за мониторинг и оценка 
на изпълнението на стратегията; 

- Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в общината;   

- Събира информация на общинско ниво и систематизира данните;  

- Предоставя информацията на областното звено за мониторинг и оценка; 

- Изработва общ годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Стратегията, който се 
представя за обсъждане и одобрение на Обществения съвет за социално подпомагане;  

- Заедно с областния екип формулира ключовите въпроси и въпросите, на които трябва да даде 
отговор междинната и крайната оценка; 

- Заедно с областния екип обсъжда заключенията и препоръките от доклада за мониторинг и 
оценка; 
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- Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката и информира 
заинтересованите страни и обществеността за резултатите и препоръките. 

6.3.2 Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка 

Планът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда 
разработване и приемане на: 

(а) дългосрочни планове, които обхващат – първият период 2011-2013 г. и вторият период - 2013-
2015 г.; 

(б) годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за всяка година от 
изпълнението на стратегията. 

Дългосрочните и годишните планове за мониторинг и оценка се разработват и съгласуват с 
областния екип и се внасят за приемане от Областния съвет за развитие като част от годишния 
отчет по изпълнението на Стратегията и оперативния план за действие през следващата година. 

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват: 

- Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, доклади от 
посещения; 

- Създаване и постоянно актуализиране на база данни на общинско ниво с разбивка по територия, 
теми, рискови групи и пр.; 

- Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори за 
ситуацията; 

- Събиране на информация и анализ на индикаторите, разработване на годишен доклад за 
изпълнение на Стратегията; 

-  Провеждане на междинна оценка на релевантността и ефективността на Стратегията - в края на 
третата година от външен екип от експерти. Заключенията и препоръките от Междинната оценка 
се използват при планирането на следващия период от изпълнението на Стратегията; 

- Финална оценка на ефективността и въздействието на Стратегията – провежда се в края на 
петата година от външен експертен екип на областно ниво.  

Раздел В: План за действие 

6 Институционална рамка на изпълнението на стратегията 

6.1 Отговорности и роли в изпълнението на стратегията  
7.1.1. Областен управител. 

Съгласно Закона за администрацията oбластният управител е едноличен орган на 
изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и 
осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на 
регионалната политика. 

7.1.2 Регионална дирекция „Социално подпомагане” /РДСП/ и Дирекция „Социално 
подпомагане” /ДСП/ 

Роля и отговорности на РДСП – Смолян 

- Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на Стратегията с подкрепата 
на областна администрация и общините; 

- Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на социални услуги, 
в съответствие с планираните дейности в стратегията; 

- Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и следи за 
изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията; 
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- Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени организации при 
осъществяването на планираните дейности в стратегията; 

-  Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги и осъществява системен 
контрол върху предоставянето на социалните услуги, планирани в 

стратегията; 

- РДСП отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на специализираните 
институции /СИ/ и тяхното изпълнение; РДСП носи отговорност за реформирането и 
преструктурирането на специализираните институции в област Смолян; 

РДСП отговаря за създаването и дейността на работна група на областно ниво за консултиране и 
подкрепа на процеса на изготвяне на плановете; 

Роля и отговорности на ДСП Смолян (отдел „Социална закрила” и „Закрила на детето”)  

- Прави предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги в общината; 

- Правят предложения до РДСП - Смолян за откриване, реформиране и закриване на социални 
услуги, съобразно планираните дейности в стратегията; 

- ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и индивидуални 
планове за децата и лицата, настанени в специализирани институции; 

- Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени 
организации във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея; 

- Събират и актуализират данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на 
социалните услуги; 

- ОЗД подпомага интегрирането на деца от Дом за медико-социални грижи/ ДМСГД,  Дом за 
деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ и Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в 
детски ясли, детски градини и предучилищно образование; съвместно с Център за обществена 
подкрепа /ЦОП/, работят за изграждане на връзки между децата, настанени в Специализирани 
институции /СИ/ и услугите от резидентен тип и семействата им; провежда дейности за 
изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за 
превенция на рисково поведение. 

Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си „Социална закрила” и „Закрила на 
детето”) имат отношение към всички заложени цели.   

7.1.3. Общини 
Общините, дори в условия на регионално планиране, отговарят за цялостното изпълнение на 
Областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те 
разработват, приемат и прилагат Общински стратегии за развитие на социалните 

услуги (2011-2015), чрез които на територията на всяка община ще се реализира Областната 
стратегия.  

Общините разработват, приемат и осъществяват годишни планове за действие. Местните власти 
разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на хората в риск на тяхната 
територия като комбинират ресурсите и координират дейностите в сферата на социалното 
подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и 
нуждите на групите и хората в риск. Общините са доставчик на социални услуги. Общините 
развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора. 
Общините осъществяват годишен мониторинг и оценка на изпълнението на социалната услуга и 
оценка на нуждите на групите в риск. Общините се ангажират да предоставят за сведение на 
ЗМО и Областния съвет за развитие всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на 
дейности по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги. 
Определените като ключови участници в изпълнението на стратегията докладват поне веднъж 
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годишно на заседание на Областния съвет за развитие за извършеното, за трудностите, които 
срещат, както и да правят предложения за подобряване на Стратегията. 

Роля и отговорности на Общинския съвет: 

- Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на територията на 
общината и годишния оперативен план за изпълнението й по предложение на кмета на общината; 

- Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за 
развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината; 

- Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на 
територията на общината и планирани в Областната стратегия. 

- Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, закриване, 
разширяване, дофинансиране и пр.). 

Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, като преди 
това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, свързани 
с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските съветници. 

Ролята на кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на Общинската стратегия за 
социалните услуги на местно ниво. Кметът на общината: 

- организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални услуги 
на територията на общината и на програмата за реализацията му и след съгласуване с 
Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за обсъждане и приемане от Общинския 
съвет; 

-  организира разработването на общинските секторни политики и – след гласуването в 
Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската администрация 
осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните услуги с общите 
хоризонтални мерки за социално включване; 

- ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на 
общинския план за развитие на социални услуги; 

- след съгласуване с Обществения съвет представя годишен и заключителен доклад за 
изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги за 
одобряване от Общинския съвет; 

- участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на общинския 
план за развитие на социалните услуги като част от Областната стратегия; 

- търси възможности за финансиране от различни финансови източници за реализиране на 
конкретните общински дейности, планирани в съответния общински компонент на областната 
стратегия. 

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към общината 
за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, централни 
държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната 

политика в общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с: 

- обсъждане на областната стратегия и включения в нея общински компонент,  
- осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги и 

инициативи, съобразно стратегията; 
- стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги 

за реализиране на планираните дейности в стратегията на територията на общината. 

7.1.4. Държавната агенция за закрила на детето 



Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян / 2011-2015 г. / 

 

122 

 

Държавната агенция за закрила на детето оказва съществена подкрепа на заинтересованите 
страни в реализацията на заложените приоритети и цели на стратегията. По-конкретно ролята на 
ДАЗД включва: 

- Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца; 
- Оказва методическа помощ на Областна управа, местни власти и общинската 

администрация, юридически и физически лица, осъществяващи дейности по закрила на 
детето и на други държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности при 
осъществяване на планираните социалните услуги в областната стратегия за децата; 

- Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца; 
- Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и 

семейства.. 

7.1.5. РИО на МОМН 
Регионалният инспекторат по образованието на МОМН Смолян отговаря съвместно с РДСП 
за координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като 
осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, 

реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи 
училище ученици, интегриране в системата на образование на децата с увреждания, отглеждани 
в семействата и контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални 
образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с 
увреждания и пр. 

Конкретните отговорности и роля на РИО на МОМН са: 

- Носи отговорност за интегриране в системата на образование на децата с увреждания 
отглеждани в семействата;  

- Съдейства на училищата за насочване на нередовно посещаващи училище ученици и деца 
с рисково поведение към отдела за закрила на детето, ЦОП или други услуги в общността. 

- Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на дейности 
съвместно с ЦОП и НПО за повишаване на мотивацията на учениците за задържане в 
училище и за запълване на свободното им време според индивидуалните им интереси; 
програми и проекти за превенция на рисковото поведение на деца; за реинтеграция в 
системата на образование на отпаднали деца, за задържането им в училище чрез участие в 
извънкласни дейности според индивидуалните им интереси и за наваксване на 
образователни пропуски;  

- Осигурява контрол върху обхващането на всички деца на територията на област Смолян в 
предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение на ученици в 
училище и записването на ученици в учебни заведения на територията на общината, в 
която живеят семействата им; 

- РИО на МОМН активно си взаимодейства с местната власт, институциите от други 
сектори (като системата на здравеопазването, социалните услуги и заетостта) и 
гражданските организации при прилагането на областната стратегия за развитие на 
социалните услуги в област Смолян. 

7.1.6. Регионална здравна инспекция Смолян /РЗИ/. 
Държавната здравна политика на територията на област Смолян се осъществява и организира 
главно от Регионална здравна инспекция /РЗИ/ Основно функциите са свързани с: 

- координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, за осигуряване на достъп 
до качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в риск; 

- създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със 
зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на клиенти в риск; 
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- взаимодействие с местната власт и с други институции за методическо ръководство, 
иницииране и реализация на смесени медико-социални услуги, и т.н. 

- конкретни отговорности насочени към: здравна профилактика на майчинството/ 
бременността с фокус нежелана и рискова бременност; медицинска рехабилитация за деца 
и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства; разработване на здравно- 

социални програми за семейно планиране; качествена здравна грижа в домовете за деца и хора с 
увреждания и стари хора. 

7.1.7. Дирекция Бюро по труда Смолян /ДБТ/ 
Участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на 
труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи напускащи специализирани институции, 
младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със специално внимание към безработните 
от обособените ромски общности). Основната роля на Дирекциите "Бюро по труда" по 
изпълнението на стратегията включва: 

- Участие в разработването на областни и местни програми за заетост и обучение на 
рискови групи; 

- Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално 
ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа; 

- Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална 
квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на групи от 
затворени етнически общности; 

- Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от 
Специализирани институции /СИ/; 

- Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на 
работа;  

- Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на здравеопазването, 
образованието и социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната власт, 
органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на 
представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО).  

7.1.8. Неправителствени организации /НПО/ 
Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в предоставянето 
на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за прилагането на принципите и 
философията на Стратегията като представители на гражданското общество и групите в риск. 
Тяхната роля се заключава в: 

- Съвместно с общините, ДСП и граждани разработват интегрирани политики и мерки за 
социално включване, в съответствие с мерките в стратегията; 

- Участват във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за 
социално включване като партньори на общините и/или водещи организации за 
проектите; 

- Предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията на общините и 
областта за хора в риск; 

- Участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и 
в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й като подпомагат 
събирането на данни и оценката на потребностите на крайните потребители. 

7.1.9. Местен бизнес, организации на бизнеса 
Приносът на местния бизнес се очертава в някои направления: 

- Мобилизиране на бизнеса в публично-частните партньорства (в това число – за 
интегриране на пазара на труда на младежи, напускащи специализираните институции, за 
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изграждане на социална инфраструктура, поддържане на различните сгради за социални 
услуги, социално предприемачество.) 

- Финансиране и съфинансиране на пилотни алтернативни социални услуги, които са от 
особено значение за решаване на проблемите на рисковите групи, но са извън кръга на 
държавното финансиране. 

- Активно участие при организираните целеви срещи на общинско и регионално ниво. 

7.2 Механизми на партньорството 
Ефективното междуинституционално, междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество ще допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги, която да 
осигури равен достъп за рисковите групи и инструменти за максимално оползотворяване на 
наличните ресурси. Изграждането на механизми на партньорство е едно от приоритетните 
направления в общинската стратегия 

При изпълнението на Общинската стратегия ще бъдат използвани разнообразни инструменти за 
сътрудничествокато: 

- Споразумения за съвместна работа за иницииране /изпълнение на общи дейности, 
междуобщински и смесени услуги – определят се рамкови правила и области на 
съвместна работа; формализират се и се издигат на по-високо ниво традиционно добри 
взаимоотношения; 

- Партньорства – съвместни действия в определени от споразумението насоки за съвместна 
работа; 

- Сътрудничество в дейностите за мониторинг и оценка на Стратегията; 
- Граждански/обществени съвети с постоянно действие; 
- Съвместно разработване на Общински планове за развитие, бюджета на общината, други 

стратегии, концепции т.н.; 
- Обществени форуми; Работни групи с участие на всички заинтересовани страни и 

експерти;  
- Провеждане на срещи, посещения между съседни общини за обмен на информация, 

обсъждане и планиране на съвместни дейности и проекти за подкрепа на целевите групи. 
Планиране и изпълнение на съвместни проекти с допълване на наличните ресурси на 
съседни общини;   

- Съвместно развитие на мобилни екипи за осигуряване на подкрепа на хора с увреждания и 
самотни стари хора в изолирани населени места; 

- Разработване на междуобщински и междусекторни проекти за подкрепа на групите в 
риск; При развитието на междусекторното сътрудничество може да се разчита и на 
подкрепата на местния бизнес - като партньор в публично частните партньорства за 
интегриране на пазара на труда на младежи, напускащи специализираните институции,  
изграждане на социална инфраструктура, поддържане на различни сгради за социални 
услуги, социално предприемачество 

8 Ресурси 
8.1 Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

В стратегията се предвижда повишаване на квалификацията и уменията на 150 човека, заети в 
сферата на предоставянето на социалните услуги, повишаване на  административния и 
организационен капацитет за иницииране и планиране на нови услуги, финансово осигуряване и 
привличане на средства, предоставянето на социални услуги и изпълнението на конкретни мерки 
и дейности за решаване на социалните проблеми на рисковите групи. 

В таблицата по-долу са показани приблизителни разчети за капацитета на социалните услуги при 
продължение и/или реформиране на наличните услуги, както и при разкриването и развитието на 
планираните нови услуги в рамките на общинската стратегия.  
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Услуги  Година; 

Капацитет  

№ 

Държавно делегирани 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Социални услуги в общността за деца и младежи в 
риск и техните семейства 

      

1. Център за обществена подкрепа 30 30 40 45 50 50 

2. Защитено жилище 6 0 0 0 0 0 

3. Наблюдавано жилище-нова 0 6 6 6 6 6 

4. Център за настаняване от семеен тип за деца от 
14-18 г. 

10 10 10 10 10 10 

5. Дневен център за деца и възрастни с увреждания 48 48 48 48 48 48 

6. Център за настаняване от семеен тип за деца с 
увреждания- нова 

0 0 12 12 12 12 

7. Център за настаняване от семеен тип за деца от 7 
до 13 г. с. Широка лъка - нова 

0 0 0 0 15 15 

8. Център за настаняване от семеен тип за деца от 
14-18 г., с. Широка лъка - нова 

0 0 0 0 15 15 

9. Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 
до 7 г. – нова, за доизграждане 

0 0 10 10 10 10 

10.Общностен център за деца от 0 до 7 г. и техните 
семейства от рискови групи- нова 

0 0 60 65 70 70 

11.Център за ранна интервенция на уврежданията - 
нова 

0 0 30 35 35 35 

12.Център за настаняване от семеен тип за деца от 
14-18 г. - нова 

0 0 0 15 15 15 

13.Приемна  грижа 7 14 18 20 25 30 

14.Заместваща грижа. - нова 0 5 10 10 15 15 

15.Социален асистент за придружаване и работа в 
детските градини и училища на деца и младежи с 
увреждания . - нова 

0 0 5 5 10 10 

        

 Специализирани институции за деца       

16.Дом за деца лишени от родителска грижа, с. 60 60 60 60 0 0 
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Широка лъка 

17.Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г., с. 
Широка лъка 

30 25 0 0 0 0 

        

 Социални услуги в общността за възрастни и стари 
хора 

      

18.Домашен социален патронаж – местна дейност 100 100 100 100 100 110 

19.Обществена трапезария- проектна дейност 146 102 120 130 140 150 

20.Личен асистент – по Оперативна програма 
„ Развитие на човешките ресурси” и Национална 
програма „ Асистенти на хора с увреждания”  

100 100 100 110пр
огноза 

120пр
огноза 

120пр
огноза 

21.Социален асистент - по Оперативна програма 
„ Развитие на човешките ресурси”, проектни дейности 
на РДЗСР, Смолян 

0 6 6 10про
гноза 

15про
гноза 

20про
гноза 

22.Домашен помощник - по Оперативна програма 
„ Развитие на човешките ресурси” проектни дейности 
на РДЗСР, Смолян 

0 37 37 40 
прогно

за 

50 
прогно

за 

60 
прогно

за 

23.Център за домашна грижа – проектни дейности на 
Об С на БЧК, Смолян 

52 52 52про
гноза 

55про
гноза 

60про
гноза 

65про
гноза 

24.Дневен център за стари хора - нова 0 0 0 30 30 30 

25.Център за настаняване от семеен тип за мъже с 
психически разстройства - нова 

0 0 0 15 15 15 

26.Център за настаняване от семеен тип за жени с 
психически разстройства - нова 

0 0 0 15 15 15 

27.Център за настаняване от семеен тип за възрастни 
хора с умствена изостаналост - нова 

0 0 0 15 15 15 

28.Преходни жилища за възрастни хора с психични 
разстройства в рамките на институциите в с. 
Петково– нова, 1 бр. 

0 0 0 10 10 10 

29.Преходни жилища за възрастни хора с психични 
разстройства в рамките на институциите в с.  
Ровина – нова, 1 бр. 

0 0 0 10 10 10 

30.ИТ /информационен технологичен/ кол център за 
подкрепа и наблюдение – междуобщинско 
сътрудничество; пилотен проект 

0 0 500 650 800 1000 

31. Дневен център за психично болни 0 0 30 30 30 30 

32. Център за телемедицина 0 0 300 400 500 1000 

 Специализирани институции за възрастни и стари 
хора 

      

33. Дом за възрастни хора с психични разстройства 
/мъже/, с.Петково 

100 100 95 90 85 80 

34. Дом за възрастни хора с психични разстройства 
/жени/, с.Ровина 

100 100 95 90 85 80 



Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян / 2011-2015 г. / 

 

127 

 

35. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, с. 
Фатово 

90 90 85 80 75 70 

36. Дом за възрастни хора с деменция, с. Фатово - нова 0 0 30 30 30 30 

        

Общинската стратегия предвижда конкретни мерки за обезпечаване на дейностите с 
необходимия персонал със съответната квалификация и умения, в които се разглежда развитието 
на човешките ресурси на всички етапи на изпълнението – от административния и 
организационен капацитет за иницииране на интервенции/планиране на разкриването на нови 
услуги, вкл. финансово осигуряване и привличане на средства, до предоставянето на социални 
услуги (администриране и обслужване на клиентите) и изпълнението на конкретни мерки и 
дейности за решаване на социалните проблеми на рисковите групи.  

В отговор на идентифицираните потребности за изграждане на капацитет са 
формулирани целите на Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси в 
община Смолян: 

Обща цел 5. Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез 
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на 
квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги: 

Специфична цел 5.1. Да се стимулира развитието на административния и 
организационния капацитет на общинско ниво за управление на социални услуги; 

Специфична цел 5.3. Да се осигури подкрепа за персонала на социалните услуги за 
развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие със съвременните 
изисквания и стандарти. 

6.1.1 Изграждане на административен и организационен капацитет 
Специфична цел 5.2. Да се стимулира развитието на административния и 

организационния капацитет на областно и общинско ниво за управление на социални услуги; 

Мярка 5.2.1. Обучения за изграждане на капацитет за управление на социалните 
услуги.  

Първоначалните обучения могат да се осъществяват от бъдещия Регионален ресурсен 
център с областен обхват или от специалисти обучители от  действащ  такъв. 

Дейност 5.2.1.1. Обучения и консултиране за изграждане на умения за ефективно 
управление на социални услуги в общините и външните доставчици на социални услуги: 1) за 
иницииране на интервенции/планиране на разкриването на нови услуги; 2) умения за 
администриране на социални услуги – като държавно делегирана дейност на общините или на 
външни доставчици; 3) Умения и нагласи за възлагане на социални услуги към външни 
доставчици.  

Дейност 5.2.1.2. Обучения за развитие на капацитета на ДСП и отделите по места: 

• Обучения за повишаване на уменията на експертите от ДСП за методическа 
подкрепа на услугите; 

• Специализирани модули за повишаване на компетентността на специалистите в 
отделите във връзка с прилагането на нормативната уредба и добрите практики за 
организиране и управление на социални услуги;  

• Управление на случай – оценка, планиране, наблюдение на изпълнението на план 
за действие, преглед на план за действие и приключване на случай. 
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Дейност 5.2.1.3. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучителни 
модули за ръководните екипи на социалните услуги, които целят развитие на административния 
и управленски капацитет, допълнителна квалификация/опит и подобряване на вътрешния 
мениджмънт на социалните услуги в областСмолянн по отношение на: 

• анализ на потребностите от специалисти и поддържащ персонал, дизайн/развитие 
на длъжностните и функционалните характеристики на персонала; 

• подбор и освобождаване на персонал, ориентиране към обучение /преобучение; 

• въвеждане на иновативни практики за ефективна оценка на положения труд, 
съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги и 
обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по случаи за 
удовлетворяване на потребностите на клиентите; 

• добро управление и задържане на специалисти и на помощния персонал и 
осигуряване на тяхното непрекъснато развитие; 

• стимулиране на работата в екип и работата в разширени/мултидисциплинарни 
екипи. 

Дейност 5.2.1.4. Обучение (най-малко веднъж годишно) и периодични консултации на 
ръководните екипи на доставчиците по планиране, осигуряване и ефективното управление на 
финансовите средства и ресурсите. 

Мярка 5.2.2. Изграждане на умения за мониторинг и оценка. 

Планираните обучения са предназначени предимно за изграждане на капацитета и 
практическите умения на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО), което ще бъде създадено на 
областно ниво за прилагане на системата за мониторинг и оценка на Стратегията. 

Дейност 5.2.2.1. Обучения на екипа (основен и разширен) на създаденото Звено за 
мониторинг и оценка (ЗМО), които включват следните модули: 

• базисни познания за мониторинг и оценка;  

• прилагане на метода на логическата рамка; 

• умения за планиране, изпълнение и координиране на дейности по мониторинг и 
оценка; 

• формулиране на индикатори – количествени и качествени;  

• систематизиране и анализ на данни по определени индикатори. 

Дейност 5.2.2.2. Обучение чрез практика - развиване на практически умения за 
мониторинг чрез консултиране, съвети и подкрепа към екипа на ЗМО в хода на изпълнението на 
практическите задачи:  

- подходи и умения за изграждане на мрежа на местно ниво; 

- методи за събиране на теренна информация;  

- събиране на данни по определени индикатори; 

- консултации и практическо обучение при разработването на аналитични 
доклади, формулиране на предложения и препоръки към стратегията. 

Мярка 5.2.4. Изграждане на умения на общинско ниво за усвояване на структурни 
фондове с цел: 
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• ефективно използване на възможностите за финансиране от Структурните фондове 
на ЕС;  

• капацитет за усвояване на средства от различни национални и донорски програми. 

Дейност 5.2.4.1. Обучения и информационни срещи за запознаване, разбиране и 
ефективно използване на възможностите на финансовите инструменти от национално 
финансиране и Структурните фондове на ЕС 

Дейност 5.2.4.2. Осигуряване на поредица от базисни и надграждащи обучения за 
придобиване и надграждане на уменията за разработване и подготовка на проектни предложения: 

• основни умения за трансформиране на проблемите в цели за постигане на промяна; 
подбор на специфични дейности и методи за интервенция за постигане на целите; планиране 
на необходимите финансови, човешки и материални ресурси за осъществяване на проекта;  

• дефиниране на индикатори за проследяване на резултатите; планиране на мерки за 
осигуряване на качество на предоставените услуги, равен достъп и активно участие на 
потребителите в развитието и контрола по предоставяне на услугите; планиране на мерки и 
дейности за осигуряване на устойчивост и др. 

Дейност 5.2.4.3. Предоставяне на консултации и техническа помощ от привлечени 
външни експерти, които ще работят съвместно с местните партньори и чрез практика ще 
спомогнат за развитието на компетенциите за управление на проекти:  

• ефективно изпълнение на планираните проектни дейности; добро управление на 
наличните ресурси; стимулиране на участието на всички заинтересовани страни; 

• документиране и популяризиране на успешните практики и резултати от 
реализацията на проекта; дейности за осигуряване на устойчивост на промяната и др. 

Мярка 5.2.5. Формиране на умения за изграждане на партньорства. 

В Стратегията са предвидени конкретни мерки за изграждане на познания, умения и 
нагласи, необходими за осъществяването на целите и дейностите по приоритетно направление 
6: Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и 
предоставянето на социални услуги. 

Дейност 5.2.5.1. Обучения за изграждане на ефективни партньорства, умения и нагласи 
за развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.  

Дейност 5.2.5.2. Предоставяне на консултации, обучителни модули и обучения през 
практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие: 

• Ефективно взаимодействие на общинска администрация с ДСП и НПО; 

• Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор;  

Дейност 5.2.5.3. Подкрепа при провеждане на срещи и дискусии със заинтересованите 
страни на общинско и/или областно ниво за: 

• Адаптиране на общинския план за развитие на социалните услуги към 
приоритетите, целите и принципите на Областната стратегия; 

Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на 
общински съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността 
(НПО и граждани), най-малко 2 пъти годишно при планиране на развитието на социалните 
услуги и отчитане на резултатите от дейностите по предоставяне на услугите; споделяне на опит 
и добри практики и др. 



Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян / 2011-2015 г. / 

 

130 

 

6.1.2 Развитие на капацитета за предоставяне на социални услуги  
Да се осигури подкрепа за персонала на социалните услуги за развитие на професионалната 

квалификация и умения в съответствие със съвременните изисквания и стандарти. 

Мярка 5.3.1. Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и 
споделяне на добри ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги. 

Дейност 5.3.1.1. Организиране и провеждане на специализирани обучения и курсове за 
квалификация и преквалификация за персонала в съществуващите социални услуги за 
специалистите - социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др., 
както и за помощния персонал, ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги, 
Обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай, свързана с 
индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента;  

• осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по 
удовлетворяване на неговите потребности, подбор на специфичните дейности, свързани с 
предоставянето на социалната услуга;  

• умения за оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата 
по случай. 

• Обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай. 

Мотивиране на млади хора за социална работа с индивиди и групи в риск чрез срещи и 
кампании в училищата.  

Въвеждане на практики и форми за стимулиране на ученето от собствения опит, както и 
на обмяната на опит между сходни социални услуги. 

Развитие и насърчаване на доброволчески практики – осигуряване на обучение, 
възможности за обмяна на опит и консултиране по въвеждане на практика за работа с 
доброволци при предоставянето на социални услуги на местно и регионално ниво. 

 Дейност 5.3.1.6. Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на специфични 
нови умения за планиране на професионалното развитие и кариерно израстване, умения за работа 
в екип и ефективно общуване, работа по проекти, взаимодействие с различни институции. 

Мярка 5.3.2. Преквалификация за персонала на трансформираните и/или 
закривани социални услуги и специализирани институции  

Дейност 5.3.2.1. Оценка на нуждите от обучение – екипна и индивидуална за персонала 
на социалните услуги, които подлежат на трансформиране /закриване. Препоръките от оценката 
са съобразени и с нуждите от персонал в новите планирани/разкривани социални услуги в 
съответната община/ район. 

Дейност 5.3.2.2. Провеждане на обучения в съответствие с оценката от обучителните 
нужди които да осигурят професионална подготовка и адаптация на персонала след 
пренасочването към новата услуга. 

Мярка 5.3.3. Осигуряване на капацитет за иновативните услуги и мерки, развитие 
на нов тип професионални умения и опит. 

Дейност 5.3.3.1. Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за 
професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови 
социални услуги, за да се придобият нов тип управленски умения и практика за: 

• създаване на методологии за новите услуги; организация на работата по 
предоставяне на новите услуги; 
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• изграждане на програми за популяризиране на услугите и спечелване на доверието 
на клиентите; 

• развитие на междуинституционалното сътрудничество, както и привличане на 
представители на заинтересованите страни - граждани, НПО и пр. в процеса на осигуряване 
на ефективността и качеството на новите услуги. 

Дейност 5.3.3.2. Организиране на обучения, семинари и конференции за обмяна на опит 
и добри практики, осигуряващи развитие на професионалните компетенции за създаване и 
прилагане на ефективни системи за управление на човешките ресурси, които представляват 
съвкупност от:  

• Процедури за подбор на персонал за новите услуги, съобразно предварително 
изяснени длъжностни и функционални характеристики за специалистите и помощния 
персонал, ангажиран с предоставянето на услугата; 

• Дейности за привличане и развитие на специалисти, чрез стажантски програми и 
/или преобучение на специалисти и осигуряване на помощен персонал от социални услуги, 
след закриване на социални услуги в общините от областта; 

• Дейности за привличане на специалисти чрез контрактиране с други доставчици на 
социални услуги/или с НПО, в рамките на съществуващи или новосъздадени партньор ски 
взаимодействия на местно и регионално ниво, с цел по-ефективно и гъвкаво използване на 
съществуващия набор от специалисти и с цел оптимизиране на разходите за високо 
квалифициран персонал. 

Мярка 5.3.4. Въвеждане на ефективни системи на супервизия в социалните услуги. 

Дейност 5.3.4.1. Поредица от обучения, консултации и подкрепа, които да развият 
капацитета на доставчиците на общинско ниво за осъществяване на супервизия, съобразена със 
спецификата на предоставяните услуги. 

Дейност 5.3.4.2. Въвеждане на практиката за осъществяване на индивидуална и групова 
супервизия, като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за 
осигуряване на качество на предоставяните услуги. 

Мярка 5.3.5. Подкрепа за реализация на Системи за спазване на стандартите и 
критериите за качеството на предоставяните социални услуги.  

Разработените системи ще улеснят доставчиците на социални услуги в прилагането на 
нормативната уредба, като се гарантира за качеството на предоставяните социални услуги.  

Дейност 5.3.5.1. Предоставяне на обучения   за разработване на системи за спазване на 
стандартите и критериите за качеството на предоставяните социални услуги 

Дейност 5.3.5.2. Поощряване на социалните услуги за сертифициране по ISO 9001: 

• Разпространение на информация за предимствата, изискванията и процедурите за 
сертифтициране; 

• Провеждане на семинари - обучение за изискванията и процедурите по 
сертифициране на социалните услуги по ISO 9001.  

Дейност 5.3.5.3. Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции, 
обучителни пътувания/стажантски програми и др. тип дейности, осигуряващи обмен на опит и 
професионално развитие на управленския екип на доставчиците. 
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Дейност 5.3.5.4. Въвеждане на системи за документиране на опита и добрите практики, и 
за популяризиране на резултатите от предоставяните услуги, популяризиране на дейностите по 
предоставяне на услугите на местно и регионално ниво. 

6.2 Източници на финансиране на стратегията 

6.2.1 Необходими средства за финансиране на социалните услуги в Община Смолян 

За развитието на нови и повишаване качеството на предлаганите вече социални услуги за 
периода е наложително да се направят съществени инвестиции, насочени към разширяване и 
подобряване, към създаване на нови елементи на социалната инфраструктура.  

6.2.2 Разпределение на средствата за услуги  

Таблица Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги по 
години /в лв./, съгласно използваните в Областната стратегия методи. 

ГОДИНИ 
ОБЩИНА 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
СМОЛЯН за издръжка -  3 800 682.00  4 430 976.00  5 149 844.00  5 843 739.00  6 307 467.00  6 898 756.00  

за капиталови разходи - 6 294 865.00  3 482 700.00  3 867 644.00  31 200.00  432 500.00  36 700.00  

общо - 10 095 547.00  7 913 676.00  9 017 488.00  5 874 939.00  6 739 967.00  6 935 456.00  

 

Таблица: Дял  на средствата за финансиране на социалните услуги по години и 
общини от общия размер за област Смолян 

ГОДИНИ 
ОБЩИНА 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
СМОЛЯН за издръжка -  61.86% 51.47% 49.05% 48.84% 48.50% 47.03% 
за капиталови разходи - 94.46% 81.90% 83.01% 3.80% 89.08% 88.01% 
общо - 78.83% 62.69% 59.19% 45.47% 48.61% 47.14% 

. 

6.2.3 Източници на финансиране 
Основен източник на финансиране издръжката на социалните услуги в прогнозния период е 
републиканският бюджет. Освен това, поне през следващите 3-4 години не се очаква общините 
да могат да заделят от собствените си източници допълнителни средства за издръжка на 
държавно делегираните дейности. Местните източници главно ще се насочват към поддържането 
и развитието на домашния социален патронаж, другите местни услуги, както и предоставянето на 
услугата „социален асистент”. При благоприятно развитие на икономическата конюнктура 
общините ще започнат да отделят от местните си бюджети средства за подобрено и разширено 
развитие на предоставяните като държавно делегирани социални услуги. 

Финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането на нови обекти за 
социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, основно ще се осигурява от 
републиканския бюджет. Важен източник в това направление са средствата по оперативните 
програми. През 2011 г. се очаква да се разкрият нови подходящи мерки по ОП “Развитие на 
човешките ресурси”, в рамките на които ще може да се получи финансиране, в т.ч. и за 
инвестиции в сферата на социалните услуги. Отчитайки технологичното време за разработка на 
проектите, тяхното оценяване и утвърждаване и реалното им стартиране, възможното усвояване 
на такива средства може да се очаква най-реалистично през 2011 г. Наред с това към този момент 
ефективно ще започне усвояването на средства и по сключения нов заем между правителството и 
Световната банка за 40 млн. евро, от които една съществена част е предвидена за капиталови 
разходи. 
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Средствата за квалификация и преквалификация на социалните работници могат и трябва да се 
осигурят в необходимия размер от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП 
“Административен капацитет”, като се подготвят проекти с подходящи обучители. При добре 
организирана икономическа и социална среда една част от услугите биха могли да се поемат от 
стопански предприемачи, които да предоставят част от социалните услуги срещу конкретно 
заплащане.  

7 Комуникационна програма 
Важно условие за ефективното реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните 
услуги е политиката за предоставянето на информация не само до пряко ангажираните 
участници, но и до по-широката общественост. Реализирането на стратегията ще се съпровожда 
от различни информационни мероприятия, които ще осигурят нейната публичност, както в 
процеса на разработване, така и по време на реализация. 

Целта на комуникационната програма е да популяризира сред широката 
общественост и заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и резултатите от 
изпълнението на Общинската  стратегия за развитие на социални услуги (2011 – 2015). 

Конкретни задачи: 

• Да осигури подкрепа на местната общественост по приоритетните направления, 
мерки и дейности, както и привличане подкрепата на всички заинтересовани страни за 
постигане на целите на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги; 

• Да привлече общественото внимание и да повиши чувствителността на обществото 
към хората от различните уязвими групи, към техните потребности и възможности за 
решаване на проблемите им, 

• Да популяризира принципите и посланията за толерантност, социална интеграция, 
равни права и равен достъп на всеки до възможности за развитие.  

Мерки: 

• Информиране на местната общност и заинтересованите страни за Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Смолян; 

• Популяризиране на настоящите и планираните нови социални услуги в резултат от 
проучените реални потребности на рисковите групи на територията на областта; 

• Популяризиране на органите и институциите, екипите на местно ниво, които са 
ангажирани с планирането, предоставянето и финансирането на социални услуги на 
територията на Община Смолян; 

Целевите групи на комуникационната стратегия са: 

• Органи и институции на държавната и местната власт; 

• Териториални структури на държавните органи и институции; 

• Неправителствени организации и граждански инициативи; 

• Доставчици на социални услуги; 

• Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги; 

• Потребители на социални услуги; 

• Лидери на обществено мнение; 

• Медии; 
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• Широката общественост. 

Включването на партньорите Комуникационната стратегия ще подкрепя инициативи 
на гражданското общество, както и местни НПО, насочени към групи, които трудно могат да 
бъдат достигнати чрез средствата за масово осведомяване. 

Механизмите и подходите, които ще се прилагат при изпълнението на 
комуникационната програма включват: 

• Създаване на устойчива информационна среда за развитие на социални услуги: 

• Установяване на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между 
участниците в комуникационния процес – всички заинтересовани страни от изпълнението на 
стратегията; 

• Подаване на достатъчна информация в общественото пространство; 

Основни комуникационни техники. директна комуникация, комуникация чрез 
масовите медии, комуникация чрез Интернет и информационни материали и работа с партньори.  

Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и 
на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в рамките на 
дискусии, кръгли маси и дебати. Проблемите в социалната сфера изискват непрекъснат дебат и 
достигане на гласа на обикновените граждани до отговорните за вземане на политическите 
решения. Само чрез пряк дебат и комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани 
усилията на ангажираните с различни секторни политики. 

Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне на 
информация относно изпълнението на Областната стратегия за социалните услуги чрез: 

• пресконференции,  съобщения за медиите; 

• неформални работни срещи на водещи редактори с координационното звено, 
изпълняващо стратегията.  

Комуникация чрез Интернет и информационни материали. Поддържане и 
актуализиране на информацията за развитие на социалните услуги в уеб сайта на общината. 
Разработване и публикуване на тематични информационни материали за развитие на социалните 
услуги. 

9.2 Оперативно изпълнение на комуникационната програма 
Дейности: 

• Системно и периодично подаване на достатъчна информация в общественото 
пространство и прецизен избор на отделните информационни фрагменти, разполагането им в 
пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията.  

• Редовно организиране на пресконференции и публикации в медиите за запознаване 
на заинтересованите страни и широката общественост с текущите дейности от Стратегията. 

• Публикации на информационни материали и разпространението им в Интернет 
страницата на общината за текущите дейности от Стратегията. 

• Организиране на семинари и дискусионни форуми с участието на представители на 
заинтересовани страни. 
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Етапи в изпълнението на стратегията 

Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията 
№ Услуга / дейност / мярка местоположение 2011 2012 2013 2014 2015 Източник на 

финансиране 
Изпълняваща 
организация 

 Стартиране на Програма Ранна превенция за 
„затваряне на входа” на СИ 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

 Разкриване на Общностен център за деца и семейства 
в гр. Смолян 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

 Продължение на дейностите на Център за 
обществена подкрепа 

Община Смолян      ДДД Община Смолян 

  Дейности и програма  здравна профилактика Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

 Разкриване на дейности по семейно планиране в гр. 
Смолян 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

 Информационни кампании и здравна просвета сред 
учениците 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

 Комплексни мерки и програми на общината, НПО и 
бизнеса за развитие на ресурсите на семействата в 
риск 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

 Подкрепа за семействата на роднини и близки, които 
отглеждат деца като мярка за закрила - Смесени 
социално -образователни програми и кампании за 
отговорно родителство  

Община Смолян      Проектно 
финансиране 
ДДД 

Община Смолян 

 Услуги от ЦОП, Отдел „ЗД” към Д „СП” и РДСП за 
подкрепа на осиновяването на изоставени деца 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 
ДДД 

Община Смолян 

 Кампании за подбор и наемане на приемни семейства Община Смолян      Проестно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян 

 Разкриване на общностен център за деца от 0 до 7 г. Община Смолян      Проектно 
финансиране 
ДДД 

Община Смолян 

 Разкриване на Център за ранна интервенция на 
уврежданията  

Община Смолян      Проектно 
финансиране 
ДДД 

Община Смолян 
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№ Услуга / дейност / мярка местоположение 2011 2012 2013 2014 2015 Източник на 
финансиране 

Изпълняваща 
организация 

         Община Смолян 
 Продължаване на дейността на Дневен център за 

деца и възрастни с увреждане – Смолян, 
Община Смолян      ДДД Община Смолян 

1.2.2.6. Развиване на услуга - заместваща грижа в община 
Смолян 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян 

1.2.3.1. Разширяване на програмите, които предлагат 
домашни грижи - Личен асистент, Социален 
асистент, Домашен помощник за деца с увреждания.  
 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
Бюджетно 
финаисиране 

Община Смолян 

1.2.3.2. Осигуряване на помощни средства по Закона за 
интеграция на хората с увреждания за деца с 
увреждания 

Община Смолян      Бюджетно 
финансиране 

Община Смолян 

1.2.3.3. Програми за подкрепа за семейства, в които се 
отглеждат деца с увреждания  
 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
бюджетно 
финансиране  

Община Смолян 

1.2.3.4. Създаване на общински услуги за осигуряване на 
специализиран транспорт за деца с увреждания 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

1.3.1.1. Услуги в рамките на ЦОП и Общностен център за 
развитие на умения за родителстване, подкрепата за 
уязвими семейства, включително и за роднини, 
отглеждащи деца на родители в чужбина 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
бюджетно 
финансиране 

Община Смолян 

1.3.1.2. Програми на училището и гражданските организации 
за подобряване на грижата за децата в семейството 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
бюджетно 
финансиране 

Община Смолян, 
Училищни 
ръководства и 
родителски 
настоятелства 

1.3.2. Програми, насочени към децата и младежите за 
превенция на рисково поведение 

Всички училища      Проектно 
финансиране 
бюджетно 
финансиране  

Община Смолян 
Училищни 
ръководства и 
родителски 
настоятелства 

1.3.2.1. Провеждане на информационни кампании и 
образователни програми в училище и/или в рамките 
на ЦОП 

Всички училища      Проектно 
финансиране, 
бюджетно 
финансиране  
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№ Услуга / дейност / мярка местоположение 2011 2012 2013 2014 2015 Източник на 
финансиране 

Изпълняваща 
организация 

1.3.2.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното 
време на децата 

Всички училища      Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян 
ОДК, НПО 

1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от 
рисковото поведение при децата и младежите и 
работа с деца на улицата, жертви.на насилие, трафик 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
бюджетно 
финансиране 

Община Смолян 

1.3.3.1. Съвместни дейности на Местните комисии за борба с 
противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни и обществените възпитатели в 
общините, заедно с О„ЗД” в подкрепа на деца с 
рисково поведение и жертви на насилие.  

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
бюджетно 
финансиране 

Община Смолян 

1.3.3.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД – 
консултации, посредничество и подкрепа за деца, 
жертви на насилие, трафик и зависимости, както и 
специализирани програми за работа с деца 
извършители на противообществени прояви, 
насилие, рисково поведение. 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
бюджетно 
финансиране 

Община Смолян 

1.4.1. 
 
 

Кампании за обхващане на децата в задължителното 
предучилищно образование 

Всички училища      Проектно 
финансиране, 
бюджетно 
финансиране 

Община Смолян 
Училищни 
рководства 

1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно 
образование от 5-годишна възраст, със специален 
фокус върху децата от ромската общност 

Всички общини 
Всички училища 

     Проектно 
финансиране, 
бюджетно 
финансиране 

Община Смолян 
Училищни 
рководства 

1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище на 
деца и реинтеграция в образованието на отпадналите 
деца и младежи. 

Всички училища      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 
Училищни 
рководства 

1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги 
за превенция на отпадането и задържане на децата в 
училище 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 
Училищни 
рководства 

1.4.2.2. Хоризонтални мерки за подобряване на 
привлекателността на училището, които обхващат 
всички деца и млади хора в училище 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 
Училищни 
рководства 

1.4.2.3. Продължение на дейността на Ресурсен Център за 
работа с деца със специални образователни 

Община Смолян      Бюджетно 
финансиране, 

ДДД 
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№ Услуга / дейност / мярка местоположение 2011 2012 2013 2014 2015 Източник на 
финансиране 

Изпълняваща 
организация 

потребности гр. Смолян ДДД 
1.4.2.4. Програми и инициативи за подобряване на 

образованието в средищните и защитените училища, 
които да се изпълняват с подкрепата на РИО на 
МОМН, общините и НПО. 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

1.4.3. Програми за интегрирана предучилищна подготовка 
и образование за децата с увреждания – обхващане на 
70% от децата с увреждания в подходящи форми на 
включващо образование 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

1.4.3.1. Програми за обхващане на деца с увреждания в 
масови детски градини и ясли.  

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

1.4.3.2.  Програми за интегриране на децата с увреждания в 
масови общообразователни училища за обучение с 
подкрепата на ресурсни учители 

Всички училища 
Ресурсен център 

     Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

1.4.3.3. Програми за подготовка на средата за приемане на 
децата с увреждания в масовите училища, 
осъществявана с помощта на НПО и Ресурсния 
център към РИО на МОМН 

Община Смолян      Проектно 
финасиране 

Ресурсен център, 
НПО 

1.4.3.4. Програми за осигуряване на достъпна среда за децата 
с увреждания в масовите училища и детски градини в 
община  Смолян 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

1.4.4.1. Програми за изграждане на капацитет в училищата и 
детските градини за включване на родителите и 
създаване на интегрираща среда в училище 

Община Смолян 
Всички училища 
Всички детски 
градини 

     Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

2.1.1. Разработване на планове за реформиране / закриване 
на 2 специализирани институции за деца 

Община Смолян      Проектно 
финасиране 

Община Смолян 

2.1.1.1. Създаване на общинска работна група в община 
Смолян за изработване на планове за реформиране 
/закриване на СИ за деца в област Смолян 

Община Смолян      Проектно 
финасиране 

Община Смолян 

2.2.1. Развитие на услуги за реинтеграция на децата от 
специализираните институции в биологичното или в 
разширеното семейство - настаняване при близки и 
роднини, услуги в подкрепа на осиновяването 

Община Смолян      ДДД Община Смолян 

2.2.1.1. Формиране на мобилен екип в ЦОП гр. Смолян по 
реинтеграция в семейна среда на децата, настанени в 
СИ. 

Община Смолян      ДДД Община Смолян 



Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян / 2011-2015 г. / 

 

139 

 

№ Услуга / дейност / мярка местоположение 2011 2012 2013 2014 2015 Източник на 
финансиране 

Изпълняваща 
организация 

2.2.1.2. Дейности на ЦОП, специализираните институции и О 
„ЗД” за реинтеграция на децата от СИ в 
биологичното семейство 

Община Смолян      ДДД Община Смолян 

2.2.1.3. Дейности от ЦОП, СИ и О „ЗД” по настаняване на 
деца от СИ в семейства на близки и роднини и услуги 
по подкрепа към семействата 

Община Смолян       ДДД Община Смолян 

2.2.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването на деца, 
настанени в СИ и които включват обучение и оценка 
на кандидат приемни родители 

Община Смолян      ДДД Община Смолян 

2.2.2.1. Координация на дейността от страна на Областния 
център по приемна грижа гр. Смолян 

ОЦПР      Проектно 
финасиране, 
ДДД 

УНИЦЕФ 

2.2.2.2. Набиране на приемни семейства от ОЦПР гр. Смолян  ОЦПР 
Община Смолян 

     Проектно 
Финансиране 

ОЦПР 
Община Смолян 

2.3.1. Изграждане на ЦНСТ за извеждане на деца от СИ Община Смолян,       ДДД Община Смолян 
2.3.1.1. Запазване на ЦНСТ в гр. Смолян Община Смолян      ДДД Община Смолян, 

ДДД 
2.3.1.3. Изграждането на ЦНСТ в гр. Смолян Община Смолян      ДДД Община Смолян  
2.3.1.4. Изграждане на ЦНСТ в с. Широка лъка  за деца от 7 

до 18 години - ново 
Община Смолян, 
с. Широка лъка  

     ДДД Община Смолян  

2.3.1.4 Изграждане на ЦНСТ в с. Широка лъка за деца от 0 
до 7 години - ново 

Община Смолян, 
с. Широка лъка 

     ДДД Община Смолян,  

2.3.1.5. Разкриване на Дневен център за деца в риск в с. 
Широка лъка 

Община Смолян, 
с. Широка лъка 

     ДДД Община Смолян,  

2.3.1.6. Разкриване на ЦНСТ в гр. Смолян за деца от 3 до 7 
години  

Гр. Смолян      Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян 

2.3.1.6. Изграждане и разкриване на Център за настаняване 
от семеен тип за деца с увреждания над 3 г. възраст 

Гр. Смолян      Проектно 
финансиране 
ДДД 

Община Смолян 

2.4.1.1. Реформиране и закриване на ДДЛРГ “Катя Ванчева” 
с. Широка лъка, община Смолян. 

Община Смолян       Община Смолян 

2.4.2.1 Реформиране и подготовка за закриване на ДМСГД с. 
Широка лъка и разкриване на нови услуги в подкрепа 
на майчинството и родителството, превенция на 
изоставянето със специален фокус към деца с 

Община Смолян  
 

     Община Смолян 
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увреждания 
2.4.2.2. Разкриване на нови медико-социални услуги на 

основата на ресурсите на ДМСГД – специализиран 
персонал, сграден фонд и оборудване 

Община Смолян       Община Смолян 

2.5.1.1. Програми в СИ за изграждане на социални умения на 
настанените деца и младежи и подготовка за 
самостоятелен живот след напускане на 
институцията 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

2.5.2.1 Продължаване на дейността на защитено жилище за 
младежи, напуснали СИ за деца, лишени от 
родителска грижа в гр. Смолян 

Община Смолян      ДДД Община Смолян 

2.5.2.1 Трансформиране на услугата „Защитено жилище” в 
гр. Смолян в услуга „Наблюдавано жилище” 

Община Смолян      ДДД Община Смолян 

2.5.2.1 Обединяване на услугите в общността ЦОП, 
Наблюдавано жилище и ЦНСТ за деца от 15-18 г. в 
Комплекс за социални услуги за деца и семейства. 

Смолян      ДДД Община Смолян и 
Международна 
социална служба - 
България 

2.5.3. Програми за социална и трудова интеграция на 
младежите, напуснали СИ. 

община Смолян      Проектно 
хинансиране, 
ДДД 

Община Смолян, 
доставчик 

2.5.3.1. Програми за предоставяне на подкрепа към 
младежите, напуснали СИ – информиране, 
предоставяне на консултации, съдействие и 
посредничество за намиране на работа и 
самостоятелно жилище, както и съдействие при 
кризисни ситуации 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян, 
доставчик 

2.5.3.2. Програми за професионална квалификация на 
младежите, напуснали СИ - включване в курсове за 
професионална квалификация 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян, 
доставчик 

2.5.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за 
осигуряване на достъп до заетост за младежите, 
напуснали СИ 

Община Смолян      Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян, 
доставчик 

2.5.3.4. Прилагане на общински мерки в подкрепа на 
младежите, напуснали СИ, за осигуряване на жилище 

Община Смолян       Община Смолян 

3.1.1.1. Личен асистент, Социален асистент и Доашен 
помощник-предоставяне на услугите и разширяване 
на обхвата 

Община Смолян      НП “АХУ”, 
ОП”РЧР” 

Община, Д”СП”, 
НПО, Д”БТ” 
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3.1.1.4. Домашен социален патронаж-предоставяне на услуги Община Смолян      Общински 
бюджет 

Областен съвет на 
БЧК-клон Смолян 

3.1.1.6. Сезонни Обществени трапезарии Община Смолян      Фонд 
“Социално 
подпомагане” 

Община Смолян  

3.1.1.10. Мобилни групи за предоставяне на здравни и 
социални услуги 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

3.1.1.11. Назначаване на 4 здравни медиатори- подбор, 
обучение, изпълнение на дейности 

Община Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

3.1.1.13. Клубове на хората с увреждания-продължаване на 
дейностите и разширяване 

Община Смолян,       Общински 
бюджет 

Община Смолян,  

3.1.2.12. ИТ-център за подкрепа и наблюдение-изграждане и 
предоставяне на услуги 

Община Смолян,       Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

3.1.2.12. Разкриване на център за телемедицина Община Смолян; 
съседни общини  

     Проектно 
финансиране 

Община Смолян; 
МБАЛ 

3.1.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на 
достъпна среда за хората с увреждания 

Община Смолян,       Републикански 
бюджет, 
Общински 
бюджет, 
проектно 
финансиране 

Община Смолян, 
НПО 

3.1.3.2. Дейности за осигуряване на достъп до заетост, 
обучение, проф. квалификация и преквалификация на 
хора с увреждания с възможности за работа  

Община Смолян,       Общински 
бюджет, 
целеви 
програми 

Д”БТ”, Общин, НПО 

3.1.3.3. Общински и национални мерки за осигуряване на 
възможности за самостоятелен живот на хората с 
увреждания - обучение, доходи, достъп до социални 
услуги и социално подпомагане и др. 

Община Смолян,      Републикански 
бюджет, 
Общински 
бюджет, 
проектно 
финансиране 

Община, Д”БТ”, 
Д”СП”, НПО, Бизнес 

3.2.1.1. Изработване на планове за реформиране на СИ за 
лица с психични разстройства в област Смолян-
2010г. Стартиране изпълнението на плановете от 
2011г. 

Община Смолян       Община Смолян, 
Д”СП”-Смолян, 
РДСП, РЦЗ  

3.2.1.2. Реформиране и преструктуриране на ДВХПР-с. 
Петково 

Община Смолян 
с. Петково 

     Проектно 
финансиране, 

Община Смолян, 
Д”СП”-Смолян, 
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ДДД РДСП, РЦЗ 
3.2.1.3. Реформиране и преструктуриране на ДВХПР-с. 

Ровина 
Община Смолян 
с. Ровино 

     Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян, 
Д”СП”-Смолян, 
РДСП, РЗИ 

3.2.2.1. 
3.2.2.2. 

Две Преходни жилища-изграждане в рамките на СИ 
за възрастни с психични разстройства и предоставяне 
на услуги 
 

Община Смолян 
с. Петково, 
с. Ровино 

     Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян 

3.2.2.3. 
3.2.2.4. 

Два ЦНСТ за възрастни с психични разстройства 
/съответно за жени и за мъже/-разкриване и 
предоставяне на услуги 
 

гр.Смолян      Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян 

3.2.2.6. ЦНСТ за лица с умствена изостаналост-разкриване и 
предоставяне на услуги 

гр.Смолян      Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян 

3.3.1.3. Назначаване на 4 трудови медиатори- подбор, 
обучение, изпълнение на дейности 
 

гр.Смолян      Проектно 
финансиране 

Община Смолян 

3.3.1.6. Включване в програми и мерки на Д”БТ” ; 
иницииране и изпълнение на проекти за проф. 
квалификация и заетост, финансирани по НП и ОП 
“РЧР” 
 

Община Смолян,      НП за заетост, 
ОП “РЧР” и 
др. 

Д”БТ”, Община, 
НПО, Д”СП” 

3.3.2.2. Проучване на възможности за разкриване на Център 
за временно настаняване 
 

Община Смолян,       Община, Д”СП”, 
РДСП-Смолян 

4.1.3.2. Прилагане на мерки и/или програми за осигуряване 
достъп до административни услуги, здравни услуги, 
социално подпомагане и др. 

Община Смолян,       Община, Д”СП”, 
РЗИ 

4.1.3.2. Дневен център за стари хора- разкриване и 
предоставяне на услуги 
 

гр. Смолян      ДДД Община Смолян 

4.1.3.5. Клубове на пенсионера-продължаване на дейностите Смолян, 
 

     Общински 
бюджет 

Смолян, 

4.1.3.6. Домашна грижа-предоставяне на услуги гр. Смолян      Проектно 
финансиране 

Областен съвет на 
БЧК-клон Смолян 
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4.2.1.1. Дом за стари хора-реформиране и предоставяне на 
услуги 

Община Смолян 
с. Фатово 

     Проектно 
финансиране, 
ДДД 

Община Смолян 

4.2.1.2. Дом за възрастни с деменция Община Смолян 
с. Фатово 

     ДДД Община Смолян 

4.2.2.1. Провеждане на общински политики за стимулиране 
на частната инициатива при разкриване на модерни 
частни домове за стари хора 
 

       Общини 

4.2.2.4. Проучване потребностите и възможностите от 
разкриване на Малки домове за стари хора 
 

Община Смолян       Община Смолян, 
Д”СП” 

 

Легенда:период на предоставяне на социалната услуга-                  период на предоставяне на социалната услуга-държавно делегирана дейност (ДДД)-   

- период на предоставяне на иновативни и междусекторни социални услуги и инициативи, както и на хоризонтални мерки и политики за социално включване- . 
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Раздел Д: Приложения 
 

Приложение В1: Таблица 1: Потребности на рисковите групи в Община Смолян 

 

Обобщена таблица за рисковите групи по направления  
Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

Деца в 
специали

зирани 
институц

ии 
/от 7 до 
18 г./ 

Дом за 
деца 
лишени от 
родителска 
грижа 
/ДДЛРГ/, 
с. Широка 
лъка 

към 
28.07.2
010  
 
55 

Задоволяване на 
основни жизнени 
потребности-
образование, 
възпитание, 
обучение, развитие 
на социални 
умения; здравни 
грижи; 
реинтеграция 

Постоянна 
грижа –с. 
Широка лъка  

Седмична 
грижа –с. 
Широка лъка  

 

Реформиране 
на услугата 

Образователни 
услуги; Социално 
подпомагане и мерки 
за социално 
включване; 
Социално и 
професионал но 
консулти ране; 
Превенция на 
дивиантно 
поведение; Здравно 
образование, 
културно- 
информационни 
дейности;  

Програми: 

Център за 
настаняване от 
семеен тип /ЦНСТ/  -  
15 деца, с Широка 
лъка;     

Дневен 
център/седмична 
грижа/ – 30 деца,  с. 
Широка лъка;  

Център за 
настаняване от 
семеен тип /ЦНСТ/ 
15 деца – ново, 
Смолян 

„ Училище за 

Социални 
услуги за деца -
междуобщинс 
ко и между 
областно 
сътрудничество  

Сътрудничест 
во между 
училище, 
неправителст 
вен сектор, 
публични 
институции, 
бизнес;  

Отдел „Закрила 

Прилагане на 
иновативни подходи в 
сферата на 
образованието и 
свободното време за 
развитие на творчески 
и социални умения 
чрез средствата на 
изкуствата - Лятна 
театрална академия, 
Музиклно училище, с. 
Широка лъка и др. за 
деца в риск, за деца от 
Южен централен 
район; 

Професионално 

                                                 
2 Рисковите групи са систематизирани по възрастов признак или  признак –Първо е посочена основната рискова група с нейните потребности, налични и необходими дейности и 
услуги. След нея са добавени специфичните подгрупи на дадената рискова група, които имат допълнителни потребности, изискващи допълнителна конкретна интервенция с целеви 
дейности и услуги, които допълват ефекта от основния списък дейности. 
3 Статистическите данни в таблицата се отнасят към .2010 година., освен в случаите, когато е посочено друго. 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

„Лятна театрална 
академия”;  
„Полицейска 
академия”; Програма 
„Чисти сърца”;  

Професионално 
ориентиране; 

Здравно 
образование; 
информационни 
дейности; 

Участие в изложби, 
фестивали;  

Превантивни 
дейности по 
проблемите на 
наркотиците; 

Международно 
сътрудничество;  

Общинска политика 
за заетост и 
осигуряване на 
жилища за семейства 
в риск 

родители” на детето” /О 
„ЗД”/,  Център 
за обществена 
подкрепа 
/ЦОП/ 

РИО МОМН;  

МВР; РЗИ; ОС 
на БЧК;  

Ресурсен 
център; 
Дирекция  
„Бюро по 
труда” /Д”БТ”/; 
Общински 
съвет по 
наркотични 
вещества 
/ОбСНВ/ и др. 

ориентиране на 
децата;  

Работа със 
семействата за 
повишаване на 
родителския 
капацитет;  

Разработвене на 
проекти по различни 
програми, свързани с 
подобряване 
условията на живот, 
възпитание, творческо 
развитие и 
повишаване 
капацитета на наетия 
експертен и помощен 
персонал.  

Деца от 0 
до 7 
годишна 
възраст 
лишени от 

Дом за 
медико-
социални 
грижи за 
деца 

Към 
28.07.2
010  
 
23 

Задоволяване на 
основни жизнени 
потребности-
обучение, развитие, 
възпитание, 

Постоянна 
грижа Реформиране 

на типа 
услуга; 
 

Програми,   дейности 
и мерки за социална 
защита; 

Настаняване в 

Център за 
настаняване от 
семеен тип – 15 деца 
от 0 до 7 
год.възраст – с. 

Социални 
услуги с 
междуобщинс 
ко 
сътрудничест 

Превантивни 
дейности по 
изоставяне; Работа 
със семействата за 
повишаване на 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

родителск

и грижи 
/ДМСГД/, 
с. Широка 
лъка 

здравни грижи; 
реинтеграция 

приемни семейства; 

Психологическо и 
здравно 
консултиране 

Терапевтични 
дейности; 

Обучение и 
възпитание в масови 
детски градини 
 

Широка лъка;  
 
 
 
 
 
 
Център за 
настаняване от 
семеен тип  - 10 деца 
от 3 до 7 год. 
възраст в гр.Смолян 

во;  
 
Сътрудничест 
во между 
детски 
градини, 
неправителстве
н сектор, 
публични 
институции, 
бизнес; 
Използване на 
ресурси на 
услуги в 
общността; 

родителския 
капацитет; Развитие 
на услугата „Приемна 
грижа” 
 
  
 

Деца в 
риск с 
противооб

ществени 
прояви 

Социално-
педагогиче
ски 
интернат 
/СПИ/, с. 
Стойките 

 СПИ е закрит, от 
03.08.2010  
 

     След 15.09.2010 
година децата са 
пренасочени към 
СПИ, с. Драгоданово, 
Община Сливен 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

Деца с 
увреждан

ия 
 

Гр. Смолян 
и населени 
места в 
общината 

79 деца 
към 
31.05.2
010 

Осигуряване на  
подкрепа в 
направленията:  

психо-социална, 
рехабилитационна, 
образователна и 
трудотерапевтична 
подкрепа и 
консултации;  

Осигуряване на 
достъпна среда, 
осигуряване на 
специализиран 
транспорт от селата 
до социалните и 
здравни услуги в 
общинския център;   

Подобряване 
достъпа до 
образование, 
интеграция и 
социализация на 
децата с 
увреждания и 
техните семейства. 

Дневен 
център за 
деца и 
възрастни с 
увреждания;  
 
„Личен 
асистент”; 
 
Ресурсен 
център; 

 

- 
Програми и 
инициативи  за 
съвместни дейности: 

Доброволчество, 
общуване с 
връстници; 

Подпомагане на деца 
със специфични 
образователни 
потребности; 

Интеграция в масови 
училища и детски 
градини; 

Социални услуги за 
деца и родители чрез 
Национални и 
Оперативни 
програми  

„ Заместваща 
грижа”  – услуга в 
общността: 
Почасови и 24-
часови услуги/ при 
временно отсъствие, 
заболяване,  лични 
или служебни 
ангажименти и др. на 
член от 
семейството/; 

„Социален 
асистент”  за 
придружаване и и 
работа в масовите 
детски градини и 
училища; Гъвкавост 
и мобилност на 
социалните услуги за 
деца с увреждания 
чрез създаване на: 
Мобилни екипи за 
изнесено предлагане 
на социалните услуги 
в малките населени 
места в общината; 
Мобилни екипи за 
подкрепа на децата 
и семействата -  
здравни , 
образователни, 
социални и други 
мерки за социално 
включванецели    

Община; НПО-
лицензирани 
доставчици на 
социални 
услуги; бизнес; 
ЦОП;  Отдел 
„Закрила на 
детето”, 
Дирекция  
„Социално 
подпомагане”; 

 РЗИ; РИО 
МОМН  и др.  
 
„ Заместваща 
грижа” 
 
 
 
Мобилни екипи 
за изнесено 
предлагане на 
социални  
услуги в 
малките 
населени 
места в 
общината 
 
 

Пилотен проект 
„Сциално включване” 

Повишаване уменията 
на родителите и 
работа за  социално 
включване чрез 
трудова заетост;  

Обучение на 
персонала в 
социалната сфера;  

Обучения на 
персонала в масовите 
училища и детски 
градини за работа с 
деца с увреждания;  

Социални услуги за 
деца с увреждания;  

Целеви програми за 
интегриране на деца в 
масови детски 
градини и училища; 

Развитие на 
доброволчеството 
/нормативно да се 
уреди за социалната 
сфера/; 

Предоставяне  на  
транспортни услуги за 
хора с увреждания 
/общински, частни/; 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

Деца  и 
младежи с 
увреждан

ия 

 

Гр. Смолян 
и населени 
места в 
общината 

79 деца 
към 
31.05.2
010 

Подобряване 
достъпа до 
образование, 
интеграция и 
социализация на 
децата с 
увреждания и 
техните семейства. 

Дневен 
център за 
деца и 
възрастни с 
увреждания;  
 
„Личен 
асистент”; 
 
Ресурсен 
център; 
 

 
Програми и 
инициативи  за 
съвместни дейности: 

Доброволчество, 
общуване с 
връстници; 

Подпомагане на деца 
със специфични 
образователни 
потребности; 

Интеграция в масови 
училища и детски 
градини; 

Социални услуги за 
деца и родители чрез 
Национални и 
Оперативни 
програми 

„Социален 
асистент”  за 
придружаване и и 
работа в масовите 
детски градини и 
училища; 
 

 
Национален план за 
действие по заетостта 
– 2011; 

Пилотен проект 
„Сциално включване” 

Социални услуги за 
деца и младежи с 
увреждания;  

Целеви програми за 
интегриране на деца в 
масови детски 
градини и училища; 

Обучения на 
персонала в масовите 
училища и детски 
градини за работа с 
деца с увреждания;  

Деца, 
необхванати

нередовно 
посещаващи

училище, с в
риск от т

отпадане 
и/или  
отпаднали  
от училище 
 

Гр. Смолян 
и населени 
места в 
общината 

25 
 

Мотивиране на 
децата за 
посещение и 
задържането им в 
училище, дейности 
за запълване на 
свободното им 
време и за 
мотивация на 
родителите за 
ангажиране в 
образованието на 

Център за 
обществена 
подкрепа,  

Ресурсен 
център; 

Масови 
училища 

 Консултативни  и 
информационни 
дейности; 

   

„ Общностен 
център за деца и 
семейства” ”*  
 
ЦОП - повишаване 
родителския 
капацитет 

Община; Отдел 
„Закрила на 
детето”; НПО; 
Религиозни 
организации; 
РИО МОМН;  

Център за 
обществена 
подкрепа/ЦОП/   

Бизнес. 

Целеви образователни 
програми и дейности 
на общини, НПО, 
училища и др.; 
преквалификационни 
курсове;  

Програми за 
свободното време;  
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

своите деца 
Деца с 
проблемно 
поведение 

Гр. Смолян 
и населени 
места в 
общината 

27 Превантивна 
корекционно-
възпитателна 
дейност сред 
малолетни и 
непълнолетни; 
психологически 
консултации към 
консултативния 
кабинет на 
Местната комисия 
за борба с 
противообществен
ите прояви на 
малолатни и 
непълнолетни; 
налагане на 
възпитателни 
мерки по Закон за 
борба с 
противообществен
и прояви за 
малолетни и 
непълнолетни 
/ЗБППМН/  

Център за 
обществена 
подкрепа; 

 
Консултативни 
дейности;  

информационни 
събития;  

Обучения;  

Организиране на 
обществено-полезни 
дейности и др. 

Общностен център 
за деца и 
семейства” ”*  
 
ЦОП - повишаване 
родителския 
капацитет 

Община; 

НПО;  

Общински 
съвет за 
наркотични 
вещества 
/ОбСНВ/;  

Местна 
комисия за 
борба с 
противообщест
вените прояви 
на малолетни и 
непълнолетни; 

Религиозни 
организации;  

РИО МОМН;  

ЦОП;   
 

Целеви обучения и 
консултации за деца и 
родители;  

Целеви обучения за 
специалисти и 
учители;  

Обществено-полезен 
труд за децата и 
семействата им 
/усъвършенстване на 
нормативната база и 
механизими/; 

Уязвими 
семейства 
с деца в 
риск  

Гр. Смолян 
и населени 
места в 
общината 

Към 
31.05.2
010 г. 
Миним
ум 108 

Подкрепа на 
семейства със 
социално-
икономически  
проблеми  за:  

осигуряване на 

ЦОП;  

ЦНСТ; 

Приемна 
грижа; 
 

 Консултации и 
обучения за 
повишаване на 
родителския 
капацитет; 
 

„ Общностен 
център за деца и 
семейства”*  
 ЦОП - повишаване 
родителския 
капацитет; 
превенция от 

Община,  

МБАЛ,  

РЦЗ, 

 Отдел 
”Закрила за 

Разработване на 
целеви програми за: 

Повишаване на 
родителския 
капацитет; 

Повишаване на 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

заетост;  

по-добри жилищни 
условия;  

здравно 
образование на 
родителите;  

изграждане на 
умения за 
родителстване и 
др.;  

Общинска политика  
и  програми за 
заетост и жилищна 
политика; 
 

изоставяне и др. 

Здравни медиатори* 

Трудови медиатори* 

детето”;  

Дирекция 
„Бюро по 
труда” 

здравната култура;  

Курсове за 
ограмотяване и 
повишаване на 
квалификацията и др.; 

Разработване на 
програми за 
осигуряване на 
заетост; 

 

Приемна 
грижа 

Гр. Смолян 
и 
останалите 
населени 
места в 
общината 

14 – 
към 
април 
2011 

Осигуряване на 
грижи на деца в 
риск в семейна 
среда. 
Информационни 
кампании; подбор и 
обучение на 
приемни 
семейства; 
наблюдение и 
подкрепа на 
приемните 
родители и деца; 
възстановяване 
и/или поддържане 
на връзки с 
биологичното 
семейство и /или 
семейства на  
близки или 
роднини. 

Център за 
обществена 
подкрепа; 

Областен 
център за 
приемна 
грижа  

 
Информационни 
дейности;  

Подбор и обучения 
на кандидати за 
приемни родители; 

Последваща 
подкрепа; 

Реинтеграция в 
биологични 
семейства; 

Осиновявания. 

Клуб „Приемно 
семейство” Община 

Смолян; 

 Отдел 
„Закрила на 
детето”;  

Областен 
център за 
приемна гржа,  

Международна 
социална 
служба;  

УНИЦЕФ 

Популяризиране на 
услугата „Приемна 
грижа”; 

Популяризиране 
опита на приемните 
семейства; 

Усъвършенстване на 
нормативната база за 
развитието на 
услугата; 

Обучения на 
кандидати за приемни 
семейства 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

Възрастни 
хора с 
увреждан

ия 

Гр. Смолян 
и 
останалите 
населени 
места в 
общината 

Към 
31.05.2
010 – 
над 
2111 
човека 
/без 
тези, 
които 
са 
намале
на 
работо
способ
ност 
под 
71% 

Индивидуална 
работа за социална 
и психологическа 
подкрепа и 
медицинска помощ 
на възрастните 
хора с увреждания 
и техните 
семейства;  

Дневни и почасови 
грижи; 

Осигуряване на 
храна; 

Комунално-битови 
услуги и помощ в 
домакинството; 
 
 

 

Дневен 
център за 
деца и 
възрастни с 
увреждания;  

„Личен 
асистент” 

„Социален 
асистент”;  

„Домашен 
помощник”; 

„Домашен 
социален 
патронаж”; 

„Обществена 
трапезария”; 

Клубове на 
пенсионерите
; 

Организации 
на хората с 
увреждания;  

 
Социални услуги и 
целево социално 
подпомагане;  

пенсионно 
осигуряване;  

трудова заетост; 
здравни грижи и 
здравно експертно 
консултиране;  

подкрепа за 
социаллно 
включване и 
преодоляване на 
изолацията 

Изграждане на  ИТ 
кол център и център 
за наблюдение;  
 
Мобилни група за 
здравна и социална 
помощ;  
 
„ Заместваща 
грижа”*** 
 
Асистенти за 
подпомагане за 
самостоятелен живот 
на лицата с 
увреждания в 
собствените им 
жилища – превенция 
на 
институционализира
нето им. 
 
Центрове за 
настаняване от 
семеен тип  за лица с 
психически 
увреждания. 

Преходни жилища за 
хора с психични 
разстройства в 
рамките на 
институцията 

Община 
Смолян,  

НС на БЧК,  

Министерство 
на 
здравеопазване
то, МТСП,  

Междуобщинс
ко 
сътрудничеств
о - Ползване 
услугитне на 
Хоспис – 
Мадан;  
 
Развитие на 
публично-
частното 
пъртньорство;  

ДСП, РУСО, 
НОИ, ТЕЛК, 
РЗИ; 
Лицензирани 
доставчици на 
социални 
услуги /БЧК,  
ДРЗ, РДЗСР и 
др/;  

МБАЛ,  

Подкрепа на 
членовете на 
семейството; 

Подобряване достъпа 
за лица с увреждания 
до публични 
институции и 
транспорт; 
 
Подкрепа на 
възрастни хора с 
увреждания с право на 
работа; 
 
Развитие на социални 
предприятия; 
 
Изграждане на 
Центрове за 
настаняване от семеен 
тип за хора с 
психични 
разстройства 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

Общо 
практикуващи 
лекари; 

Религиозни 
организации;  

Противопожар
на безопасност;  

МВР;  

Дирекция 
„Бюро по 
труда”;  

Социални 
предприятия; 

Хора с 
увреждан

ия 
настанени 
в 
специализ

ирани 
институци

и 

Община 
Смолян – 
с. Петково, 
с. Ровино, 
с. Фатово 

Към 
31.07.2
01 
  
279 

Социална 
рехабилитация; 
здравни грижи; 
психологическо 
консултиране; 
рационално 
хранене; 
трудотерапия; 
Облужващи 
дейности;  

Социални 
услуги в 
специализира
ни 
институции 

Обособяване 
на преходни 
жилища в 
рамките на 
институцията; 
 
Създаване на 
условия 
близки до 
семейните  

Услуги от ДЦДВУ;  

 пенсионно 
осигуряване, 

Здравни грижи;  

Административни 
услутги и дейности 
за свободното време 
и отдих;  

Социална подкрепа 
 
 
 
 
  

Преходни жилища в 
рамките на 
институцията; 
 
Центрове за 
настаняване от 
семеен тип  за хора с 
психични 
разстройства; 
 
 

Реинтеграция в 
семейна среда 
в 
сътрудничеств
о с 
Лицензирани 
доставчици за 
предоставяне 
на социални 
услуги; 
 
Ползване 
услугитне на 
Хоспис – 
Мадан; 
Ползване на 
услуги от 

Арт терапия; 
Кинезетерапия;  
Психо-социална 
рехабилитация; 
 
Организирано 
балнеолечение, 
рехабилитация и 
отдих; 

Здравно обгрижване и 
настаняване на 
лежащо болни в 
специализирани 
инситуции / промяна в 
нормативната уребна  
на национално ниво/ 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

Дневен център 
за деца и 
възрастни с 
увреждания;  
Взаимодействи
е с МБАЛ, 
Обл. 
Психодиспансе
р  
ДПБолници;  
ТЕЛК;   
МВР;  
Съд;  
НПО; 
Културни 
институции; 

Осигуряване на 
палеативни здравни 
грижи за всички 
терминално болни 
 

Стари 
хора – над 
65 г. 

Гр.Смолян 
и населени 
места в 
общината 

12010 Правно 
консултиране; 
посредничество с 
други институции;  
осигуряване на 
храна; медицинска 
подкрепа; 
Социално – 
културни дейности;  
организиране на 
свободното време и 
отдих;  

Домашен 
социален 
патронаж; 

Клубове на 
пенсионера; 

Домашен 
помощник;  

Социален 
асистент;  

Организации 
за хората с 
увреждания;  

Домашна 
грижа;  

 
Социални услуги и 
целево социално 
подпомагане, 
пенсионно 
осигуряване, здравни 
грижи и здравно 
експертно 
консултиране; 
подкрепа за 
социаллно 
включване и 
преодоляване на 
изолацията,   

 

Дневен център за 
стари и самотно 
живеещи хора 
 
Мобилни групи за 
социална и здравна 
грижа 
 
Изграждане на  ИТ 
кол център и център 
за наблюдение;  
 

Община; НС на 
БЧК; 
Доставчици на 
социални 
услуги;  
МБАЛ; 

Бизнес; 
Лицензирани 
доставчици на 
социални 
услуги; 

Читалища, 

Клубове на 
пенсионера,  
 

Разработване и 
изпълнение на целеви 
проекти; 

Развитие на 
доброволчеството-
механизми за 
взаимопомощ; 

Социални 
предприятия; 

Публично-частно 
партньорство; 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

Обществена 
трапезария;  
 

Културни и 
религиозни 
институции, 
бизнес. 

Стари 
хора с 
хронични 
заболяван

ия и 
увреждан

ия  

Гр.Смолян 
И населени 
места в 
общината 

987 
лица с 
множе
ствени 
уврежд
ания; 
779 с 
физиче
ски; 
249 със 
сензор
ни; 
216 с 
психич
ески; 
129 с 
умстве
на 
изоста
налост 
 

Социални, 
психологически и 
здравни грижи; 

правно 
консултиране; 
посредничество с 
други институции;   

осигуряване на 
храна;  

осигуряване на 
достъп до услуги;  

социално – 
културни дейности;  

организиране на 
свободното време 
отдих;  

Домашен 
социален 
патронаж; 

Клубове на 
пенсионера; 

Домашен 
помощник;  

Социален 
асистент;  

Организации 
за хората с 
увреждания;  

Домашна 
грижа;  

Обществена 
трапезария;  

 
Социални услуги и 
целево социално 
подпомагане, 
пенсионно 
осигуряване, здравни 
грижи и здравно 
експертно 
консултиране; 
подкрепа за 
социаллно 
включване и 
преодоляване на 
изолацията;   

 

Мобилни групи за 
социална и здравна 
грижа 
 
Изграждане на  ИТ 
кол център и център 
за наблюдение;  
 

Община; НС на 
БЧК; 
Лицензирани 
доставчици на 
социални 
услуги; 

МБАЛ; 

Бизнес и др.  

Читалища, 

Клубове на 
пенсионера,  

Културни и 
религиозни 
институции, 

 

Публично-частно 
партньорство 

Самотни 
стари хора 

Община 
Смолян 

870 
човека 
на 

социал
но 

подпом
агане 

Социални услуги в 
семейна среда;  
 
 

Социален 
асистент; 

Домашен 
помощник; 

Домашен 
социален 
патронаж; 

 Социални услуги и 
целево социално 
подпомагане, 
пенсионно 
осигуряване, здравни 
грижи експертно 
консултиране; 
подкрепа за 

Дневен център за 
стари и  и самотно 
живеещи хора; 

Клубове на 
пенсионерите 

Организации на 
хората с 

Община; 
Доставчици на 
социални 
услуги 

Публично-частно 
партньорство; 
 
Проучване на 
потребностите от 
разкриване на 
социални услуги-
резидентен тип за 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

755 в 
селата 
по 
данни 
на 
кметов
е и 
кметск
и 
намест
ници 

Обществена 
трапезария; 
 

социаллно 
включване и 
преодоляване на 
изолацията;   

увреждания;   възрастни и самотни 
стари хора. 

Безработн

и лица 
Община 
Смолян 

Към 
28.02.2
011 – 
3170 
човека 

Осигуряване на 
затост чрез 
Национални 
програми; 
Оперативни 
програми и мерки 
за заетост; 

Квалификационни 
преквалификацион
ни дейности; 

Национална 
програма „От 
социални 
помощи към 
осигуряване 
на заетост”;  

„Помощ за 
пенсиониране
”; 

„Старт в 
кариерата” 

 

 
Осигуряване на 
заетост, трудово 
консултиране и 
насочване; 
Квалификационни 
услуги; Социални 
услуги и целево 
социално 
подпомагане;, 
Здравни грижи; 
Подкрепа за 
социаллно 
включване и 
преодоляване на 
изолацията;   

„ Общностен 
център за деца и 
семейства”*  

Трудови медиатори; 

Взаимодействие 
между обществени 
организации  и 
местния бизнес за 
наемане на трайно 
безработни  лица. 

Община 
Смолян, 
МТСП, АЗ,  
Лицензирани 
доставчици на 
социални 
услуги;  
 
Д „Бюро по 
труда” 

Национални програми 
и мерки за заетост; 

Оперативни програми 
за обучение и 
осигуряване на 
заетост; 

Курсове за 
ограмотявени и 
преквалификация; 

Уязвими 
етнически 
групи 

Гр. 
Смолян, с. 
Смилян 

400 Посреднически 
услуги за социално 
включване на 
общностите; 

Разработване на 

Национални 
програми и 
мерки за 
заетост; 

Социално 

 
Осигуряване на 
заетост, трудово 
консултиране и 
насочване; 
Квалификационни 

„ Общностен 
център за деца и 
семейства”*  
 
Здравни медиатори; 
 

Община 
Смолян, 
Агенция по 
заетостта, 
Министерство 

Разработване на 
целеви програми и 
проекти за уязвими 
социални  групи, вкл. 
с физически и 
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Териториален обхват 
(общини и нас. места) 

Налични социални услуги, мерки  
и програми за “социално включване”  

Пропуски и липси – Какви, къде? 
Необходими нови социални и услуги, междусекторни услуги, мерки за 

социално включване (ВАРИАНТИ) 

Рискова  
Група2 

Разпреде-
ление  

брой3 
към  

Съдържание на 
необходимите 

дейности и подкрепа 
за рисковите групи А)Налични 

социални 
услуги 

Б) Социални 
услуги за 

трансформиран
е 

В) Налични мерки в 
други сектори 

Г) необходими нови 
социални услуги 

(видове) 

Д) нови 
“смесени” и 

междусекторни 
услуги 

Е) нови мерки за 
социално включване 

цлеви програми за 
повишаване на 
квалификацията и 
ограмотяване; 

 

подпомагане; 

Обществено 
полезен труд; 

 
 

услуги; Социални 
услуги и целево 
социално 
подпомагане;, 
Здравни култура и 
грижи; Подкрепа за 
социаллно 
включване и 
преодоляване на 
изолацията;   

  

Трудови медиатори; 

 
 

на труда и 
социалната 
политика; 
Министерство 
на 
здравеопазване
то; МОНМ; 
Национален 
съвет за 
сътрудничеств
о по 
етническите и 
демографските 
въпроси      
Община, 
кметства, 
доставчици на 
социални 
услуги /БЧК, 
ДРЗ, РДЗСР и 
др./;  

Д „Бюро по 
труда”; 

ментални увреждания;  

Пилотен проект 
„Сциално включване” 

самотни родители; 
младежи от 
институции; ромски 
групи, безработни/ 

Целеви програми  и 
дейности за 
ограмотяване и 
квалификация;  

Посредничество за 
работа; 

 

 

 

 

 

 



Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян / 2011-2015 г. / 

 

157 

 

Приложение В2: Таблица 2: Необходими социални услуги и дейности в Община Смолян 

 
№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

1. Център за 
обществена 
подкрепа; 
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 

За деца и младежи  в риск и 
техните семейства 

Общински и 
областен 
обхват 

30 30 50 Обединяване на социалните 
услуги  в общността:  
Център за обществена подкрепа, 
Защитено жилище,  
Център за настаняване от семеен 
тип в Комплекс за социални 
услуги за деца и младежи  в риск и 
техните семейства 

Смолян  Налична; 
От 2010 отдаване 
за управление чрез 
конкурс на 
лицензирани 
доставчици 
- 2011 –услугата ще 
е част от Комплекс 
за социални услуги 
за деца и младежи 
в риск и техните 
семейства 

2. Защитено 
жилище за 
младежи 

За  младежи  в риск, 
напуснали специализирани 
институции и от общността  

Общински и 
областен 
обхват 

6   Социална, психологическа, 
трудотерапевтична подкрепа за 
младежи в риск  напуснали 
институци и от общността  

Смолян Налична  
- 2011 –услугата ще 
е част от Комплекс 
за социални услуги 
за деца и младежи 
в риск и техните 
семейства 

3. Наблюдавано 
жилище 

За  младежи  в риск, 
напуснали специализирани 
институции и от общността 

Общински и 
областен 
обхват 

 6 6 Социална, психологическа, 
трудотерапевтична подкрепа за 
младежи в риск  напуснали 
институци и от общността 

Смолян услугата ще е част 
от Комплекс за 
социални услуги за 
деца и младежи в 
риск и техните 
семейства 

4. Център за 
настаняване от 
семеен тип – 15-
18 г. /ЦНСТ/  
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 

За деца и младежи от 
специализирана институция 
и общността, продължаващи 
образованието си в гр. 
Смолян 

Община 
Смолян и 
областта 

10 10 10 От 2011 година - Планира се 
услугата да бъде част от Комплекс 
за социални услуги за деца и 
младежи  в риск и техните 
семейства. 
Образователна, социална, здравна, 
психологическа и 
трудотерапевтична грижа и 

Смолян  Налична; 
2010 - отдаване за 
управление чрез 
конкурс на 
лицензирани 
доставчици 
От 2011 година 
услугата ще е част 
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

подкрепа за деца и младежи в риск 
в среда близка до семейната 

от Комплекс за 
социални услуги за 
деца и младежи  в 
риск и техните 
семейства. 

5. Дом за деца 
лишени от 
родетлски грижи  
 
 
Държавно-
делегирана 
дейност /ДДД/ 

Деца в риск Община 
Смолян и 
областта 

60 60 45 Постоянна грижа – задоволяване 
на жизнени, образователни, 
здравни, социални, 
психологически 
трудотерапевтични потребности и 
организация на свободното време 
и отдиха на децата; 
 
Прилагане на иновативни подходи 
в сферата на образованието и 
свободното време за развитие на 
творчески и социални умения чрез 
средствата на изкуствата - Лятна 
театрална академия за деца в риск, 
за деца от Южен централен район; 

С. Широка 
лъка 

Налична; 
Постепенно 
намаляване 
капацитета; 
От 2014 
Реорганизиране на 
услгута в: 
 
- Център за 
настаняване от 
семеен тип /ЦНСТ 
7-14 г./  -  15 деца, с 
Широка лъка;     
- Център за 
настаняване от 
семеен тип /ЦНСТ 
14-18 г./  -  15 деца, 
с Широка лъка 

6. 
Дом за медико-
социални грижи 
за деца –  

Министерство на 
здравеопазването 

Държавно 
делегерина 
дейност 

Изоставени деца от 0 до 7 г. 
възраст 

Община 
Смолян и  
други области 
от страната 

30 30 15 Постоянна медико-социална грижа 
за деца от 0 до 7 годишна възраст. 
 

 

 

С. Широка 
лъка 

Налична и нова за 
планиране 
Реорганизиране на 
услугата: 
 
- Център за 
настаняване от 
семеен тип - 2013; 
 

7. 
Център за 
настаняване от 
семеен тип за 

Деца с умствени и физически 
увреждания от общината и 
областта, настанени в 

Община 
Смолян 

0 0 12 Социална, здравна, 
психологическа грижа и 
възпитание за деца в риск, в среда 

Смолян Нова за планиране 
и изпълнение 
Оперативна 
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

деца с 
увреждания за 
деца от 3 до 15 г. 

специализирани институции 
в страната 

близка до семейната програма 
Регионално 
развитие 2007-2013 
г.- Подкрепа за 
деинстутционализа
ция на социални 
услуги, предлагащи 
услуги за деца в 
риск 

8. Център за 
настаняване от 
семеен тип – 3-7г. 
/ЦНСТ/  
в процес на 
изграждане  
 
От 2012 година – 
държавно 
делегерина 
дейност 

За деца от 0 до 7 години Община 
Смолян и 
областта 

  10 Социална, здравна, 
психологическа грижа и 
възпитание за деца в риск, в среда 
близка до семейната 

Смолян  Доизграждане, 
борудване, 
обзавеждане, 
подбор и обучение 
на персонал, 
предоставяне на 
услугата – 2012 
чрез проект по 
Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие”;  

9. Център за 
настаняване от 
семеен тип  за 
деца и младежи 
от 14 до 18 
год.възраст  
От 2012 година – 
държавно 
делегерина 
дейност 

За деца и младежи в риск от 
институции и общността 

Община 
Смолян и други 
общини от 
областта 

  15 Образователна, социална, здравна, 
психологическа и 
трудотерапевтична грижа и 
подкрепа за деца и младежи в риск 
в среда близка до семейната 

Смолян  Нова за планиране 
2011 чрез проект 
по Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие”; 
 

10. Приемна грижа  
Държавно 
делегирана 
дейност 

Деца в риск  Община 
Смолян 

6 9 15 Създаване на условия за 
отглеждане и възпитание на деца в 
семейна среда за определен период 
от време. 

Община 
Смолян Налична, за 

развитие  
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

11. Дневен център за 
деца и възрастни 
с увреждания 
„ Звънче” 
Държавно 
делегирана 
дейност 

Деца и възрастни с 
увреждания; 
Техните семейства; 

Смолян и други 
населени места 
в общината 

48 48 48 Дневна грижа, рехабилитация, 
психологическа помощ, 
информиране и обучение, 
трудотерапия, групова работа  за 
деца и възрастни с увреждания;  
почасово предоставяне на 
социални услуги на лица от 
специализирани институции 

Смолян 
Налична  

 

12. Заместваща 
грижа 
 
Стартиране 2011 
 
Местна дейност 
 
С предложение за 
утвърждаване като 
Държавно 
делегирана 
дейност 

Деца и възрастни с 
увреждания и техните 
семейства; 

Смолян   5 15 Смесена услуга за предоставяне на 
почасова или дневна грижа при 
временно отсъствие на член от 
семейството, полагащ грижи за 
детето или лицето с увреждания 

 
Налични ресурси и 
Нова за планиране; 

Пилотен проект 
„Сциално 
включване” 

2011 – проучване 
на възможностите 
и обединяване на 
рсурсите на други 
услуги в общността 
– Дневен център за 
деца и възрастни с 
увреждания; 

целеви проекти в 
партньорство с 
лицензирани 
доставчици; 

13. Детска кухня  
Държавно 
делегирана 
дейност 

За деца от 0 до 3 годишна 
възраст 

Смолян  и 
други населени 
места в 
общината 

362 375 400 Подготовка и доставка на 
здравословна храна 

Смоляни  
селата 
Момчиловци 
Търън, 
Смилян 

Налична  
 

14. Здравни 
кабинети в 
детски градини и 
училища 

Деца и младежи Община 
Смолян 

19 
каби
нета 

19 
каби
нета 

19 
каби
нета 

Здравно исигуряване за деца и 
младежи от масовите детски 
градини и училища на територията 
на общината  

Смолян и 
други 
населени 
места в 

Налична  
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

Държавно 
делегирана 
дейност 

общината 

15.
„Социален 
асистент” за 
придружаване и  
работа в 
масовите детски 
градини и 
училища 

Предложение за 
държавно 
елегирана дейност 
от 2013 г. 
 

Деца и младежи с 
увреждания 

Община 
Смолян 

 10 15 Социална подкрепа и грижи за 
деца и младежи с увреждания в 
масовите детски градини и 
училища. 

Смолян, с. 
Смилян, с. 
Момчиловци, 
с. Търън 

Нова за планиране; 
Национален план 
за действие по 
заетостта – 2011; 
Пилотен проект 
„Сциално 
включване” 
 

16. Дом за възрастни 
с психични 
разстройства 
/мъже/ 
Държавно 
елегирана дейност 

Възрастни мъже над 18 г. с 
психични разстройства  

Републикански 
обхват  

100  80 Социални, здравни, 
психологически, 
трудотерапевтични, 
рехабилитационни грижи; 
организация на свободното време; 
постепенно намаляване на 
капацитета на услугата; 

С. Петково Налична  

17. Дом за възрастни 
с психични 
разстройства 
/жени/ 
Държавно-
делегирана 
дейност 

Възрастни жени  над 18 г. с 
психични разстройства 

Републикански 
обхват  

100  80 Социални, здравни, 
психологически, 
трудотерапевтични, 
рехабилитационни грижи; 
организация на свободното време; 
постепенно намаляване на 
капацитета на услугата; 

С. Ровино Налична;  

18. Дом за стари 
хора с отделение 
за лежащо болни  
Държавно-
делегирана 
дейност 

Стари хора настанени в 
институцията  

Републикански 
обхват 

90 90 70 Социални, здравни, 
психологически, 
трудотерапевтични, 
рехабилитационни грижи; правни 
и др. консултации; организация на 
свободното време; постепенно 

С. Фатово  Налична 
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

намаляване на капацитета на 
услугата;  

19. Преходни 
жилища в 
рамките на 
институциите 
Държавно 
делегирана 
дейност 

Възрастни хора с психични 
разстройства, настанени в 
институциите в: 
 с. Ровино и Петково   

Областен 
2 преходни 
жилища 

  20  Обособени преходни жилища  за 
подготовка и адаптиране за 
извеждане от институциите,  в 
среда близка до семейната 

С. Ровино 
С. Петково 
 

Нови за планиране 

Оперативна 
програма 

Стартиране 2012  

20. Център за 
настаняване  от 
семеен тип за 
жени с 
психически 
разстройства 
Местна дейност 

Възрастни жени с психични 
разстройства 

Общински и 
Областен  

  15 Осигуряване на резидентна грижа 
за жени с психически разстройства 
в среда близка до семейната; 
реинтеграция;  

Смолян  Нови за планиране 
2011 –  
Оперативна 
програма” Развити
е на човешките 
ресурси” 
Стартиране 2013 г. 

21. Център за 
настаняване  от 
семеен тип  за 
мъже с 
психически 
разстройства 
Държавно 
делегирана 
дейност 

Възрастни мъже с психични 
разстройства 

Областен    15 Осигуряване на резидентна грижа 
за мъже с психически разстройства 
в среда близка до семейната; 
реинтеграция; 

Смолян  Нови за планиране 
след 2011 
Оперативна 
програма” Развити
е на човешките 
ресурси” 
 
Стартиране 2013 г. 

22. Дневен център за 
психично болни 

Възрастни с психични 
проблеми 

Смолян   30 Осигуряване на дневна здравна, 
социална, психологическа, 
трудотерапевтична грижа за хора с 
психични заболявания 

Смолян Нова за планиране 
след 2011 
Министрество на 
здравеопазването 
Оперативна 
програма” Развити
е на човешките 
ресурси” 
 
Стартиране 2013 г. 

23. Дом за възрастни  Възрастни хора с деменция Областен   40 Осигуряване на грижи за С. Фатово Нова за планиране 
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

с деменция в 
рамките на 
институцията в с. 
Фатово 
Държавно 
делегирана 
дейност 

чове
ка 

възрастни хора с деменция Стартиране  2012 
 

24. Дневен център за  
стари  хора 
Държавно 
делегирана 
дейност 

Възрастни и самотно 
живеещи стари хора с ниски 
доходи, които могат да се 
обслужват сами;  

Гр. Смолян   30 
чове
ка  

Осигуряване на социални 
контакти; здравни и 
психологически консултации; 
осигуряване на храна; организация 
на свободното време; 

Смолян  Нови за планиране 
след 2012; 
Оперативна 
програма;  
Стартиране 2013 
 

25. Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
лица с умствена 
изостаналост 

Държавно 
делегирана 
дейност 

За лица от специализирани 
институции с умствена 
изостаналост 

Областен 
обхват 

  15 
 

Смолян Нови за планиране 
-  2011 г. 
Оеративна 
програма 
„ Развитие на 
човешките 
ресурси”;  
Стартиране 2013 

26. ИТ – център за 
подкрепа и 
наблюдение 
 
 
Стартиране 2012 

Възрастни и самотно 
живеещи стари хора; с 
увреждания в населени места 
в общината 

Общински и  
Областен 
обхват 

  капа
ците
т 
1000 
чове
ка 

Здравна, психологическа и 
социална подкрепа на възрастни, 
самотно живеещи и хора с 
увреждания в отдалечените 
населени места на територията на 
общината и областта. 

Смолян  Нова за планиране 
2011 – проучване 
опита на Германия 
и Испания; 
проучване на 
възможностите за 
осигуряване на 
финансиране; 
разработване на 
проект; 
Оперативна 
програма и 
публично частно 
партньорство 
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

27. Център за 
телемедицина 

Болни хора в отдалечените 
населени места 

Община 
Смолян; 
Съседни 
общини 

  1000 Здравни грижи за болни хора вкл. 
в отдалечените населени места 

Смолян Нова за 
планиранне; 
Европейско 
териториално 
сътрудничество 
България-Гърция 
2007-2013 

28. Домашен 
социален 
патронаж 
Общинска 
дейност 
 

Възрастни и самотно 
живеещи стари хора; с 
увреждания 

Общински  100 100 110 Осигуряване на храна; социална , 
медицинска подкрепа; помощ в 
домакинството;  

Смолян  Налична – за 
териториално 
разширяване 
 

29. Обществена 
трапезария 
МТСП-фонд 
„ Социално 
подпомагане” 

Възрастни и самотно 
живеещи стари хора; хора с 
увреждания; с ниски доходи; 
на социално подпомагане 

Общински  146 102 150 Осигуряване на топъл обяд за 
определен период от време   

Смолян, 
Момчиловци, 
Търън, 
Смилян  

Налична,  за 
развитие 
 
Разработване на 
проекти;  

30. Личен асистент 
Национална 
програма; 
Оперативна 
програма 
„ Развитие на 
човешките 
ресурси”  

Грижа за деца и възрастни с 
трайни увреждания, които са 
затруднени или не могат да 
се  обслужват 

Общински 60 150 200 Осигуряване на грижа в семейна 
среда на деца и лица нуждаещи се 
от постоянно обгрижване; 
създаване на условия за членове от 
семейството да работят;   

Смолян  Налична за 
развитие  
 
Разработване на 
проекти; 

31. Социален 
асистент 
 
ДДД 

Грижа за деца и възрастни с 
увреждания, имащи нужда от 
грижа и подкрепа  

Общински  8 8 20 Осигуряване на грижа в семейна 
среда;  

Смолян  
Налична за 
развитие  

Национална 
програма; 
Оперативна 
програма 

32. Домашен 
помощник 
ДДД 

Възрастни и самотно 
живеещи стари хора; с 
увреждания 

Общински 54 55 60 Осигуряване на грижа в семейна 
среда; социални и комунално-
битови грижи;  

Смолян  Налична за 
развитие 
Разработване на 
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

проекти; 
Национална 
програма; 
Оперативна 
програма 

33. Домашна грижа  
Програма с 
външно 
финансиране 

Възрастни самотни хора, за 
които няма кой да полага 
грижи  

Гр. Смолян  52 52 65 Грижа за възрастни самотни хора 
вследствие на миграцията на 
децата им 
 

Смолян  Налична,  
2010 – проект на 
Областен съвет на 
БЧК 
 

34.  Общностен 
център за деца и 
семейства 
 
Проектни 
дейности 2012 

За деца и родители от 
уязвими етнически 
общности; родители на 
социални помощи, 
безработни, самотни, 
родители на повече от 3 деца; 
деца без личен лекар;  
родители, които не полагат 
достатъчно грижи за децата; 
бъдещи родители; родители 
на деца с увреждания и др./ 
 

   200 Социални услуги за уязвими 
общности; здравни  и трудови 
медиатори; образователни 
дейности, консултации, превенция 
от изоставяне, квалификации и 
орамотяване и др. 

 
Нова за планиране; 

Проект „Социално 
включване” 
Междусекторно 
сътрудничество; 

35. Мобилни групи 
за здравни и 
социални услуги 
Проектни 
дейности 2012 

Уязвими групи – възрастни и 
самотни хора; хора с 
хронични заболявания и 
увреждания от далечни 
населени места 

Общински   400 Разширяване достъпа до социални 
услуги на хора, живеещи в малки и 
отдалечени населени места; 
социални и здравни услуги;  

Смолян  
Нови за планиране  

Разработване на 
целеви проекти  

Оперативни и 
други целеви 
програми; 

Пилотен проект 
„Сциално 
включване” 

36. Здравни 
медиатори 

Уязвими групи – възрастни и 
самотни хора; хора с 

Общински    4 бр. Посредничество до достъп на  
здравни услуги; профилактични 

Смолян  
Нови за планиране 
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

Общинска 
дейност; подкрепа 
от Министерство 
на 
здравеопазването 

хронични заболявания и 
увреждания; ромски групи 

дейности за деца и възрастни от 
уязвими и ромски групи; 
превенция на изоставянето; 
семейно планиране; подкрепа на 
майчинство;  

Разработване на 
целеви проекти  

Оперативни и 
други целеви 
програми 

37. Трудови 
медиатори 
Общинска 
дейност; подкрепа 
от Агенция по 
заетостта 

Трайно безработни; хора с 
ниска квалификация; 
неграмотни; ромски групи; 

Общински   4 бр. Посреднически услуги в сферата 
на заетостта; реализация на 
трудовия пазар; консултации и 
обучения за квалификация, 
преквалификация; ограмотяване 

Смолян  
Нови за планиране 

Разработване на 
целеви проекти  

Оперативни и 
други целеви 
програми 

38. Клуб на 
пенсионера  
Общинска 
дейност 

Пенсионери без сериозни 
здравословни проблеми 

Общински  17 
клуб
а 

18 
клуб
а 

19 
клуб
а 

Осигуряване на условия за 
социални, лични, културни 
контакти; информационни 
социални, здравни, правни и др. 
услуги 

Смолян, 
Арда, Търън, 
Габрица, 
Кошница,  
Момчиловци, 
Могилица, 
Смилян, 
Соколовци, 
Левочево, 
Широка лъка, 
Стойките, 

Налична; 

Разработване на 
програми за 
подобряване на 
материалната база 
и развитие на 
дейности; 
 

39. Клубове на 
хората с 
увреждания  
Дейности  на 
национално 
представени 
организации на 
хората с 
увреждания 
Общинска 
подкрепа, 

Хора с различни видове 
увреждания 

Смолян, с. 
Влахово 

6 бр. 
Клуб
а 

7 бр. 
Клуб
а 

7 бр. 
Клу
ба 

Осигуряване на условия и 
организиране на дейности за 
социално включване на уязвими 
групи; осигуряване на заетост; 
информационни и консултанстки 
услуги;  

Смолян, с. 
Влахово Налични  и за 

развитие 

Разработване на 
целеви проекти; 

съвместно с 
териториалните и 
национални 
организации на 
хората с 
увреждания 
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

40. Проучвателна 
дейност 
Общинска дейност  

Възрастни и самотно 
живеещи стари хора 

Общински   2 бр. 
проу
чван
е 

- Проучване на необходимостта и 
възможностите от разкриване на 
малки домове /дневна и седмична 
грижа/ в населени места на 
територията на общината. 
- Проучване на необходимостта и 
възможностите от разкриване на 
Цнтър за временно настаняване 

Смолян и 
населени 
места в 
общината 

Проучване на 
необходимостта; 
 

Заети специалисти в 
предоставяне на социални 
услуги 

Общински   2 
обуч
ител
ни 
прог
рами 

5 
обуч
ител
ни 
прог
рам
и 

Тематични и общи обучения на 
ръководители и специалисти, 
работещи в специализирани 
институции и услугите в 
общността 

Смолян  Нова за развитие  
Оперативни и 
други 
финансиращи 
програми 

41. Целеви 
обучителни 
програми 
 
Проектни 
дейности  

Специалисти иот социалната 
сфера и преподаватели в 
масовите училища и детски 
градини 

Общински     Тематични обучителни програми; 
Подобряване условията за 
интеграция на деца и младежи с 
увреждания и специфични 
образователни потребности 

Смолян  Нова за развитие  
Оперативни и 
други 
финансиращи 
програми 

Ръководители и специалисти 
от общинските 
администрации; 

Ръководители и специалисти 
в специализираните 
институции и услуги в 
общността 

Общински,  
Областен 

 2 
съби
тия 

5 
съби
тия 

Формиране и развитие на умения 
за изграждане и поддържане на 
ефективни партньорства на местно 
и областно ниво и работа в мрежа; 

Изграждане на умения за 
планиране и управление на 
социалната политика в общините; 

Смолян и 
областта 

Нова за развитие  
Оперативни и 
други 
финансиращи 
програми 

42. Целеви 
обучителни 
програми; 
Работни срещи; 
Конференции и 
др.  

Общини; 

Лицензирани доставчици на 
социални услуги; 

Бизнес 

    
Изграждане на умения за 
ефективно използване на 
ресурсите социалната сфера; 

Развитие на публично-частното 
партньорство; 

Смолян и 
областта Нова за развитие  

Оперативни и 
други 
финансиращи 
програми 

43. Популяризиране 
на добри 

    10 
добр

Документиране и популяризиране 
на добрите практики в общините и 

 Целеви програми  
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№ Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2011 2015 

Община Смолян 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 
стартиране) 

практики 

 

и 
прак
тики 

в областта за осъществяване на 
партньорски взаимодействия при 
предоставянето и/или 
управлението на социални услуги 
и добрите практики за работа в 
мрежа при осъществяването на 
кампании за превенция на 
рисковото поведение или 
кампании за популяризиране на 
услугите. 

44. Проучвания, 
изследвания 

10 общински администрации 
от Област Смолян; 
Дирекции „Социално 
подпомагане”; 

Отдели „Закрила на детето” ; 

Лицензирани доставчици;  

Експерти и др. 

Област Смолян   10 
проу
чван
ия  

Проучвания , изследвания, 
анализиране на процесите и 
развитие на социалните услуги в 
общините от областта.  
Разработване и прилагане на 
механизми за информиране и 
взаимодествие и работа в мрежа. 

10 общини в 
област 
Смолян; 
 

Нова за развитие  

Оперативни и 
други 
финансиращи 
програми 

 

 
„ Общностен център за деца и семейства”* - Услугите на Центъра ще се използват от широка група бенефициенти /деца и родители от уязвими етнически общности; родители на 
социални помощи, безработни, самотни, родители на повече от 3 деца; деца без личен лекар;  родители, които не полагат достатъчно грижи за децата; бъдещи родители; родители на 
деца с увреждания и др./ 

Здравни медиатори – Услуги към „ Общностен център за деца и семейства”*  

Трудови медиатори - Услуги към „ Общностен център за деца и семейства”*  

 „ Заместваща грижа”*** - Услугата ще се предоставя за деца и възрастни с увреждания  
 

 

Стратегията е съгласувана с Дирекция "Социално подпомагане"  
и Обществен съвет за социално подпомагане 


