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В съответствие с националните и европейските приоритети в социалното развитие на 
България се обръща сериозно внимание към политиките на социално включване, усилено 
разработва инициативи и внедрява социални услуги, които са насочени към уязвими групи, 
деца и семейства в риск. В страната са разработени различни услуги, целящи превантивни 
мерки, а също така и алтернативи на институционализирането, базирани на семейството и на 
общността.  

При изграждането на тези услуги доскоро се разчиташе главно на местния капацитет на 
общината да планира, идентифицира и разработва алтернативни услуги. Твърде често то се 
правеше без задълбочен анализ на ситуацията и адекватен процес на планиране, при което 
потенциални бенефициенти са лишени от социални услуги и подкрепа, а в много случаи 
силно нуждаещи се общини почти нямат какво да предложат на хората и общностите в риск. 

По този начин хаотичното развитие на услугите и практиките да се планира „на парче”, 
без цялостен поглед върху социалните услуги като част от секторната социална политика, 
доведоха до неравномерно разпределение на услугите в страната и неравнопоставеност в 
обхващането на общините и различните рискови общности и групи от социални услуги. 

За да се преодолее дисбаланса в обхвата на услугите и да се осигури равен достъп до 
качествени социални услуги на всички рискови групи и общности, през 2010 г. се осъществи 
процес на дългосрочно стратегическо планиране на областно ниво с участието на всички 
общини и заинтересувани лица. Планирането стъпи на приетите през 2010 г. промени в 
Закона за социално подпомагане, с което се въведе задължението на всички областни 
администрации за разработване и приемане на областни стратегии за развитието на 
социалните услуги за период от 5 години (2011-2016). 

В изпълнение на чл. 19 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36а от правилника за 
неговото прилагане,  Областният управител организира разработването на стратегия за 
развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ на потребностите от 
социални услуги във всяка община на територията на областта. 

На 27.10.2010 г. Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво - 
Шумен бе съгласувана на заседание на Областния съвет за развитие, както и с Регионалната 
дирекция за социално подпомагане - Шумен. 

В унисон с утвърдената областна стратегия, общинските съвети бяха натоварени със 
задачата да приемат стратегии и годишни планове за развитието на социалните услуги, които 
да отговарят на конкретните потребности на хората от целевите групи не само на територията 
на общината, но и в областта. Въвеждането на областния принцип на планиране и развитие на 
социалните услуги цели да създаде условия за максимална гъвкавост при получаването на 
икономически по-изгодни, финансово по-обосновани и по-достъпни за по-широк кръг 
потребители на социални услуги. 

В резултат на това през 2011 г., всички общински съвети от област Шумен приеха с 
решения общински стратегии за развитие на социалните услуги и годишни планове за 
изпълнение на заложените дейности. 

С цел да бъдат осъществявани координиращи, консултативни и аналитични функции по 
отношение на заложените дейности, както и да осъществи междинната и крайната оценка за 
цялостното изпълнение на Стратегията, със Заповед № РД-15-20/27.01.2011 г. на Областния 
управител на област Шумен бе създадено Звено за мониторинг и оценка.   
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В състава на ЗМО са включени представители на Областна администрация Шумен, на 
общинските администрации и директорите на Регионална дирекция за социално подпомагане 
и Дирекции „Социално подпомагане” в област Шумен,  

Една от задачите на ЗМО е разработването на Мониторингов преглед за годишното 
изпълнение на Стратегията за всяка година от нейното действие, който се представя на 
Областния съвет за развитие.  

В изпълнение на тази задача и след обобщаване на информацията от общините и РДСП, 
бе изготвен анализ, относно изпълнение на заложените дейности на Стратегията през 2011 г., 
в резултат на което се  установи следното: 

1. Общинските администрации от област Шумен работят активно по 
осъществяване на заложените дейности в областната, както и общинските стратегии, 
което е видно в детайли в приложената към настоящия документ таблица. 
 

2. Предприети са необходимите мерки от страна на общинските администрации, 
Регионална дирекция за социално подпомагане и Дирекциите на територията на област 
Шумен, като са заложени натуралните показатели и за 2011 и 2012 г. в 
проектобюджетите на общините.  
 

3. Предприети са необходимите действия на основание 36 в от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане, като чрез РДСП в Агенция за социално 
подпомагане са изпратени следните предложения за откриване, промяна на вида и/или 
промяна на капацитета на социалните услуги: 

 Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа “Детелина” – гр. 
Шумен и разкриване на социални услуги в общността като държавно – делегирана дейност  

 Предложение за увеличение на капацитета на Център за обществена подкрепа гр. 
Нови пазар, ул. Генерал Скобелев № 18 от 63 на 83 места. 

 Предложение увеличаване на Център за настаняване от семеен тип с две места и 
намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа град Велики Преслав. 

 Предложение за разкриване на Център за временно настаняване, като държавно 
делегирана дейност с местоположение – община Шумен, ул. Шуменска комуна № 22. 

 Предложение за разкриване Дневен център за стари хора, като делегирана държавна 
дейност град Смядово, община Смядово, област Шумен, ул. Александър Стамболийски” № 
1А, с капацитет 20 места. 

 Предложение за разкриване на нова услуга в общността Център за социална 
рехабилитация и интеграция град Каспичан, ул. Тодор Петков № 2 с капацитет 30 места. 

 Предложение за разкриване на нова услуга Център за настаняване от семеен тип  с 
капацитет 12 места гр. Каспичан. 

 Предложение за разкриване на нова социална услуга – Дневен център за деца с 
увреждания град Нови пазар, ул. „Милин камък” с капацитет 24 с подкрепата на УНИЦЕФ и 
Проект „Семейство за всяко дете”. 
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 Предложение за разкриване на нова социална услуга в общността Дневен център за 
деца с увреждания гр. Шумен ул. Жечко Спиридонов № 4, като държавно делегирана дейност 
с подкрепата на УНИЦЕФ и Проект „Семейство за всяко дете”. 

 Предложение от Община Шумен за разкриване на социална услуга в общността 
„Личен асистент”, като държавно делегирана дейност 

 Предложение от Община Шумен за разкриване на Кризисен център, като държавно 
делегирана дейност с местоположение – община Шумен, с. Салманово, ул. „Кирил и 
Методий” № 12. 

Всички предложени нови социални услуги в общността, както и увеличение на 
капацитета при изготвяне на бюджетната прогноза за натуралните показатели за делегираните 
от държавата социални дейности, финансирани чрез общинския бюджет, към Функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи” бяха заложени, но след приемане и 
утвърждаване на заложените параметри в Закона за държавния бюджет за 2012 г. 
финансирането не беше осигурено. 

Единствено от 01.01.2012 г. бе разкрит Център за настаняване от семеен тип в гр. 
Каспичан със Заповед на изпълнителния директор на АСП. Считано от 01.03.2012 г. със 
заповед на Изпълнителния директор на АСП е закрит Дом за деца лишени от родителски 
грижи гр. Каспичан. 

 

4. Към края на 2011 г., в област Шумен се предоставят следните социални услуги: 

 Община Шумен: 
- Дом за деца лишени от родителска грижа „Детелина” – капацитет 55 места; 
- Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Калинка” – капацитет 40 места; 

- Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Лозево - капацитет 90 места; 
- Дом за стари хора " Д-р Стефан Смядовски" - капацитет 130 места; 

- Дневен център за възрастни хора с увреждания - капацитет 12 места; 
- Дневен център за деца с увреждания -  капацитет 36 места; 

- Дневен център за деца с увреждания (седмична грижа) - капацитет 10 места; 
- Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни (със зрителни 

увреждания) - капацитет 25 места; 
- Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни – капацитет 25 места; 

- Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни - капацитет 30 места; 
- Център за настаняване от семеен тип за деца (за деца, изведени от СИ) - капацитет 15 

места; 
- Защитено жилище (възрастни с психични разстройства) - капацитет 8 места; 

- Две наблюдавани жилища (за лица напускащи СИ за деца) – капацитет, съответно 4 
и 2 места; 

- Звено "Майка и бебе" (за бременни в последен месец от бременността; майки с деца 
до 3 год.) - капацитет 6 майки + 6 деца; 
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- Център за обществена подкрепа ( за деца и семейства в риск в т.ч.Център "Спешен 
прием") - капацитет 79 места, с включен Център “Спешен прием” – капацитет 6 места; 

- Център за работа с деца на улицата - капацитет 15 места; 

- Семейно-консултативен център – капацитет 100 лица средно месечно; 
- Домашен социален патронаж - капацитет 400 души; 

- Обществена трапезария – 90 лица; 
- Действащи услуги, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” – „Личен асистент” – обслужвани 68 лица, „Социален асистент” – обслужвани 40 
лица, „Домашен помощник” – обслужвани 162 лица. 

 Община Венец: 
- Действаща услуга, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” - „Личен асистент” – обслужвани 49 лица с увреждания;  

 Община Велики Преслав: 
- Дом за деца лишени от родителска грижа "Вяра надежда и любов" - капацитет 62 

места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца - капацитет 8 места; 
- Домашен социален патронаж – обслужвани 178 души 

- Действаща услуга, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” - „Личен асистент” – 30 ползватели 

 Община Върбица: 
- Домашен социален патронаж  - обслужващ 80 души; 

 Община Каолиново: 
- Действаща услуга, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” - „Личен асистент” – 67 души, „Домашен помощник” – 40 души; 

 Община Каспичан: 

- Дом за деца лишени от родителска грижа „Слънце” - капацитет 35 места; 
- Дневен център за възрастни хора с увреждания - капацитет 30 места; 

- Домашен социален патронаж – обслужващ 180 души; 

 Община Никола Козлево: 
- Действаща услуга, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”  -„Личен асистент” – 30 души. 

 Община Нови пазар: 
- Дом за стари хора - капацитет 65 места; 

- Център за обществена подкрепа - капацитет 63 места; 
- Домашен социален патронаж – капацитет 220 души; 

- Обществена трапезария – капацитет 50 души. 
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- Действаща услуга, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” - „Личен асистент” – 60 души. 

 Община Смядово: 
- Дом за възрастни хора с психични разстройства – капацитет 90 места; 

- Дневен център за възрастни хора с увреждания – капацитет 20 места; 
- Две защитени жилища (за жени с психични  разстройства) – капацитет, съответно 7 и 

9 места; 
- ЦСРИ - капацитет 30;  

- Домашен социален патронаж - капацитет 80 души; 
- Обществена трапезария - капацитет 50 души; 

- Действащи услуги -  „личен асистент”, „социален асистент”, „домашен помощник”. 

 Община Хитрино: 
- Действаща услуга, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”  -„Личен асистент” – 30 души. 
 

5. В област Шумен е силно развита приемната грижа.  
Областта е водеща в България по предоставянето на тази услуга. 

Към края на 2011 г. в област Шумен има общо 127 приемни семейства, в които са били 
настанени общо 156 деца, като 95 деца от тях са приети в семействата през 2011. По 
информация от общините, предоставянето на услугата в общините е:  

В община Шумен приемните семейства са общо 53, като 19 от тях са одобрени през 2011 
г. Общо 56 деца се отглеждат от приемни родители, като 34 от тях са настанени през 2011 г. 

В Община Венец има 6 приемни семейства, като 3 от тях са нови семейства, одобрени 
през 2011 г. Настанените деца в приемните семейства са 8 на брой, като 4 от тях са настанени 
през 2011 г.  

В община Велики Преслав има 12 приемни семейства, като 6 от тях са одобрени през 
2011 г. В тях се отглеждат общо 16 деца, като 12 от тях са настанени през 2011 г. 

През 2011 г. в Община Върбица е имало 1 едно приемно семейство, което е отглеждано 
едно дете. Поради факта, че приемния родител остава сам, в края на годината се отказва от 
предоставянето на тази услуга. 

В Община Каолиново има общо 7 приемни семейства, от тях 4 са одобрени през 2011 г., 
В тях са настанени общо 7 деца, като 3 от тях през 2011 г.  

В Община Каспичан има 8 приемни семейства, като 5 от тях са одобрени през 2011 г. В 
тях се отглеждат общо 10 деца, като 6 от тях са настанени през 2011 г. 

В Община Никола Козлево приемните семейства са общо 10, като 5 от тях са одобрени 
през 2011 г. Общо 11 деца се отглеждат от приемни родители, като 6 от тях са настанени през 
2011 г. 

В Община Нови пазар приемните семейства са общо 25, като 16 от тях са одобрени през 
2011 г – 14 професионални и 2 доброволни. Общо 37 деца се отглеждат от приемни родители, 
като 23 от тях са настанени през 2011 г. 
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В Община Смядово има едно приемно семейство, в което се отглеждат три дечица, две 
от които са настанени през 2011 г. 

В община Хитрино има  4 приемни семейства, като всички са одобрени през 2011 г. Към 
настоящия момент 7 деца са настанени в семействата,  като 5 от тях са настанени през 2011 г. 
През месец Януари  2012 г. едно детенце е дадено за осиновяване, на мястото на което  
приемното семейство се грижи за две нови деца (общото движение на деца е 8). 

 

6. През 2011 г. във всички общини се работи активно по дейност „Личен 
асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, като през 2011 г. 
са включени общо 208 лица, разпределени по общини, както следва: 

- Община Велики Преслав – 17 лица; 

- Община Венец – 17 лица; 
- Община Върбица – 14 лица; 

- Община Каолиново – 29 лица; 
- Община Каспичан – 10 лица; 

- Община Никола Козлево –  25 лица; 
- Община Нови пазар – 18 лица; 

- Община Смядово – 12 лица; 
- Община Хитрино – 20 лица; 

- Община Шумен – 46 лица; 
 

7. През 2011 г. в област Шумен са разкрити нови и преструктурирани 
съществуващи социални услуги – държавна делегирана дейност, както следва: 

 От 01.01.2011 г е разкрит Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) гр. Шумен, 
ул. Възрожденец № 17, ет. 1  с  капацитет 15 места (Съгласно Заповед № РД01-61 от 
10.01.2011 г. на ИД на АСП); 

 01.01.2011 г. е разкрит Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа, с. 
Васил Друмев – капацитет 10 места (Съгласно Заповед № РД 01-165 от 26.01.2011 г. на ИД на 
АСП ); 

 Пред месец Септември 2011 г. в гр. Шумен бе открит Семейно-консултативен 
център, единствен по вида си в страната, изграден със съвместните усилия на община Шумен 
и УНИЦЕФ. Целта на Центъра е да предоставя социални услуги на новородени бебета, деца 
на възраст до 3 години и техните родители.  

 От 01.01.2011 г. е разкрит ЦНСТ гр. Велики Преслав, ул. Симеон Велики № 27, ет. 
3  с  капацитет 8 места (Съгласно Заповед № РД01-64 от 10.01.2011 г. на ИД на АСП); 

 През 2011 г.  в гр. Смядово е разкрит Дневен център за възрастни хора - капацитет 
50 места; 

 От 01.01.2011 г. е намален капацитета на ДДЛРГ "Детелина" гр. Шумен от 75 места 
на 55 места (съгласно Заповед №РД 01-62/10.01 2011г. На ИД на АСП); 



Общ годишен мониторингов преглед на изпълнението през 2011 г. на 
Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво – Шумен 

 
 

 8 

 От 01.01.2011 г. е намален капацитета на ДДЛРГ "Слънце" гр. Каспичан от 55 на 35 
места (Съгласно Заповед № РД01-58 от 10.01.2011 г. на ИД на АСП); 

 От 01.01.2011 г. е намален капацитета на ДДЛРГ "Вяра, Надежда и Любов", гр. 
Велики Преслав от 70 на 62 места (Съгласно Заповед № РД01-63 от 10.01.2011 г. на ИД на 
АСП); 

 От 01.01.2011 г. е намален капацитета на ДДУИ "Калинка", с. Васил Друмев, 
община Шумен от 50 на 40 места (Съгласно Заповед № РД 01-165 от 26.01.2011 г. на ИД на 
АСП ); 

 От 01.01.2011 г. е увеличен капацитета на Център за обществена подкрепа гр. 
Шумен от 64 на 79 места (Съгласно Заповед  № РД01-160 от 26.01.2011 г. на ИД на АСП); 

 

8. Изводи: 
- В община Нови пазар социалните услуги са крайно недостатъчни, за да задоволят 

потребностите. Очаква се издаване на заповеди на ИД на АСП за разкриване на Дневен 
център за деца с увреждания и увеличаване на капацитета на ЦОП с 20 места. 

- Община Венец среща трудности при намирането на източници на финансиране за 
разкриване на нови социални услуги; 

- В община Шумен съществува необходимост от продължаване предоставянето на 
услугите “Социален асистент”, “Домашен помощник”, “Личен асистент”; 

- В община Шумен се работи по намаляване капацитета на ДДЛРГ “Детелина” от 55 
на 35 места; 

- В община Шумен съществува необходимост от Разкриване на втори Център за 
настаняване от семеен тип в Комплекс “Детелина” с капацитет 15 места; 

- В община Шумен съществува необходимост от Разкриване на Кризисен център в 
Комплекс “Детелина” с капацитет 10 места; 

- В община Шумен е идентифицирана необходимост от разкриване на Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 8 места. 

- С идентифициране на източници на финансиране и избор на подходящо 
местоположение, през 2012 г. в община Хитрино ще стартират дейностите по разкриване на 
Център за обществена подкрепа с капацитет 20 и предполагаем брой ползватели за година 
около 50-60 души, както и разкриване на ЦСРИ с капацитет 30 и предполагаем брой 
ползватели за година около 40 души. 

- В община Велики Преслав съществува необходимост от продължаване 
предоставянето на услугите “Социален асистент”, “Домашен помощник”, “Личен асистент”; 

- В община Велики Преслав съществува остра необходимост от увеличаване на 
капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца от 10 на 15 и разкриване на втори 
Център за настаняване от семеен тип за деца, което е заложено в приетата Общинска 
стратегия. 

 
Приложение: Таблица 1  „Изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги на областно ниво през 2011 г. от общините в област Шумен” 
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Таблица № 1 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В  
СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЛАСТНО НИВО  

ПРЕЗ 2011 г. ОТ ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН 
 

 
СПЕЦИФИ
ЧНИ ЦЕЛИ 

 
МЕРКИ 

 
ИНДИКАТОРИ 

 
ПРЕКИ РЕЗУЛТАТИ 
ИЗПЪЛНИНЕТО НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 
(планирани в Стратегията за 

периода 2011-2016 г.) 

СТАТУС КОМЕНТАРИ 

Стратегическа цел 1: Превенция на социалното изключване 
 Разкрити 5, от които 3 нови ЦОП; Ш-н – налична 

Н.п. – налична 
В.П. - Планирана след 2011 
С-во – в подготовка през 2011 
Х-но – планирана след 2011 

 

 Увеличен общ капацитет на ЦОП в областта от 
127 (2010) на 263 (2013 ); 

Ш-н – в подготовка през 2011 
Н.п. – налична 

Н.п. – изпратено 
предложение до АСП, 
но все още няма 
издадена заповед за 
увеличаване на 
капацитета 

 Обхванати 200-250 ползватели годишно на 
услугите в ЦОП към КСУДС в Шумен (от 2011г.); 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 

 

 Обхванати 200-220 ползватели годишно в ЦОП 
в Н. пазар (от 2011г.); 

Н.п. – налична 
 

Ежемесечно надхвърля 
капацитета над 100 

 Обхванати 80-100 ползватели годишно в 
планирания ЦОП във В. Преслав (от 2012 г.); 

В.П. - Планирана след 2011 
С-во - Планирана след 2011 

 

1.1. Подкрепа на 
уязвимите 
семейства и 
децата за 
намаляване и 
предотвратяване 
на изоставянето 
им в институции. 

1.1.1. Предоставяне на подкрепа 
на уязвими семейства и деца в 
Центрове за обществена 
подкрепа. 
1.1.2 Осъществяване на 
комплексна програма за ранно 
детско развитие на уязвими 
семейства и деца 
1.1.3. Превенция на изоставянето 
на деца и настаняването им в 
специализирани институции. 
1.1.4. Включване на децата от 
предучилищна възраст в детски 
градини и на всички деца в 
задължителна училищна възраст 
в подходяща форма на 
образование. 
1.1.5. Осъществяване на 
програми за превенция на всички 
форми на насилие над и от деца 
и подкрепа на жертвите на 
насилие, експлоатация и трафик. 
1.1.6. Превенция на рисково 

 Подкрепа на поне 30% от 
уязвимите семейства и деца в 
ЦОП; 
 Осигурено обхващане на 
всички 10 общини в област 
Шумен със социални услуги за 
деца и семейства в риск; 
 40 % обхванати уязвими 
семейства и деца в програмата 
за ранно детско развитие; 
 Увеличен общ брой 
ползватели на услугите в ЦОП 
в областта от 360-390 годишно 
(2010) на 570-650 годишно (от 
2012г.); 
 Повишен родителски 
капацитет на 400-440 
семейства годишно; 
 Постигнато обхващане в 
услуги за превенция на 80% от 
майките /новородените в риск 
от изоставяне; 


 Обхванати 80-100 ползватели годишно в 
планирания ЦОП във Венец (от 2012 г.); 

В-ц - без дейности през 2011, 
но остава в общата стратегия 

В-ц - затруднения при 
намирането на 
източници на 
финансиране за 
изграждане на ЦОП 
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 Обхванати 50-60 ползватели годишно в 
планирания ЦОП в Хитрино (от 2012); 

Х-но – планирана след 2011 
 
 

 

 Действащи услуги за спешен прием в ЦОП с 
капацитет 12 места; 

Ш-н – налична 
Н.п. – без дейности през 2011, 
но остава в общ.стратегия 

 
Н.п. – общината няма 
подходящо помещение 

 Работещ център за работа с деца на улицата – 
капацитет 15 места; 

Ш-н - налична  

 Разкрити два нови кризисни центъра с по 10 
места в гр. Шумен и гр. Каспичан. 

Ш-н – без дейности през 2011, 
но остава в общ.стратегия 
К-н – планирана след 2011 
 

Ш-н – услугата е 
заложена бюджет 2011 
на община Шумен, но 
не е получила 
финансиране 

 Продължена дейност на ЗМБ, с капацитет 8; Ш-н - налична  
 Работеща програма за ранна превенция на 
изоставянето; 

Ш-н – в подготовка през 2011 
Н.п. – налична 
Н.К. – налична 

 

 Обхванати над 500 деца в образователни 
инициативи, извънкласни и извънучилищни 
дейности; 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К. – налична 
С-во – налична  

 

 Реализирани инициативи и кампании за 
превенция на насилието и рисковото поведение 
във всички училища 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К. – налична 
В-ц – налична  
К-во – налична 
С-во – налична  

 

 Разширен спектър на услугите за деца, 
младежи, възрастни с рисково поведение, жертви 
на насилие и трафик, зависимости 

Ш-н – без дейности през 2011, 
но остава в общ.стратегия 
Н.п. – налична 
Н.К. – планирана след 2011 
К-во – налична 
С-во – налична  

Ш-н – услугата е 
заложена бюджет 2011 
на община Шумен, но 
не е получила 
финансиране 
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 Пълноценна работа с биологичните и 
разширените семейства и реинтеграция на деца в 
риск от изоставяне; 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
Н. К. - без дейности през 2011, 
но остава в общ. стратегия / 
планирана след 2011 
В-ца – налична  
К-во – налична 
С-во – налична  
Х-но – налична 

 

 Развита услуга Приемна грижа на областно 
ниво с включване на 30 приемни семейства 
годишно (от 2012); 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К. – налична 
К-во – налична 
С-во – планирана след 2011  

 

 Повишена информираност за проблемите на 
децата в риск; 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
Н.К. – налична 
В-ц – налична  
В-ца – налична  
К-во – налична 
С-во – налична  

 

1.2. Предоставяне 
на алтернативни 
социални услуги 
за подкрепа на 
семейства и деца 

1.2.1 Предоставяне на подкрепа 
на роднини и близки, които са 
поели грижата за дете.  
 
1.2.2. Развитие на приемната 
грижа.  
 
1.2.3. Развиване на услуги в 
подкрепа на кандидат-
осиновители, осиновители и 
осиновени във всички общини на 
областта  

 Подобрена резултатност с 
25% на услугите за 
реинтеграция на деца в 
биологичното семейство; 
 Осъществена мярка за 
закрила - настаняване при 
близки и роднини поне за 20% 
от децата, отделени от 
биологичното семейства 
 Предоставено обучение 
на поне 30% от кандидат-
осиновителите 
 Увеличен брой приемни 
семейства от 53 на 200(от 
2015); 
 Увеличен брой деца, 
отглеждани в приемни 
семейства до 200 (през 2015 
г.). 

 Разширени услуги в подкрепа на 
осиновяването, предоставяни от ЦОП. 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011  

 

 Разкрит Център за ранна интервенция  и 
предотвратяване изоставянето на бебета; 

Ш-н – в подготовка през 2011 
Н.п. – стартирала през 2011 
К-во – налична 

Н.п. - Семейно-
консултативен център с 
подкрепата на 
УНИЦЕФ 

 Разнообразени услуги в съществуващия Дневен 
център за деца и младежи с увреждания – 
увеличаване с 12 места; 

Ш-н – налична 
К-во – налична 
 

 

 Разкрит 1 нов Дневен център в с. Васил Друмев 
за деца с увреждания седмична грижа с капацитет 
10 места; 

Ш-н – стартирала през 2011 
К-во – налична  
 

 

1.3.  Подкрепа на 
семействата с деца 
с увреждания за 
отглеждането им в 
семейна среда 

1.3.1. Подкрепа към родителите, 
с цел превенция на изоставянето 
на деца с увреждания.  
1.3.2. Осигуряване на достъп до 
здравна грижа, медицинска и 
социална рехабилитация на деца 
с увреждания и подкрепа на 
техните семейства. 
1.3.3. Осигуряване на достъп до 
дневна, почасова и заместваща 
грижа на деца с увреждания, 
отглеждани в семейна среда 
1.3.4. Осигуряване на 

 Намаляване на 
настаняването на деца с 
увреждания в СИ с 30%. 
 Постигнато обхващане в 
услуги за ранна интервенция и 
подкрепа на 80% от случаите 
на деца с увреждания; 
 Предоставена 
рехабилитация и подкрепа в 
ЦСРИ на поне 80 деца с 
увреждания годишно; 
 Осигурена дневна, 
почасова и заместваща грижа  

 Разкрит на 1 нов Дневен център на деца с 
увреждания 0-3 години в гр. Шумен; 

Ш-н – в подготовка през 2011 
К-во – налична  
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 2 работещи ЦСРИ, предоставящи услуги за 
деца с увреждания;  

Ш-н – налична 
Н.п. – планирани след 2011 
К-во – налична 
В.П. – планирани след 2011 

 
 
 
В.П. - Включена  за 
реализация за 2013 г. 

 Планирани и изпълнявани общински мерки за 
достъпна среда в детските градини и училищата в 
10 общини 

Ш-н – налична 
Н.п. – без дейности през 2011 
Н.К. – налична 
В-ц – налична  
В-ца – налична  
К-во – налична 
С-во – налична  
В.П. налична 

В.П. - Интегрирано се 
обучават 17 ученика 
със СОП в 2 общински 
училища с ресурсен 
учител 
2 деца / 3-6 год. / със 
СОП се обучават в 2 
ЦДГ от ресурсен 
учител 
Изградена адаптивна 
среда за деца с 
увреждания в 2 
общински училища 

10 ЦСРИ, от които 7 нови във В. Преслав, Венец, 
Хитрино, Каспичан, Нови пазар, Н.Козлево, 
Смядово с капацитет по 30 места; 

Ш-н – налична 
Н.п. – в подготовка през 2011 
К-н – в подготовка през 2011 
Н.К - планирана след 2011 
В-ц – без дейности през 2011 
г., но остава в общ. стратегия  
К-во – планирана след 2011 ?? 
С-во – в подготовка през 2011  
Х-но – планирана след 2011 
В.П. – планирана след 2011 

Н.п.-помещението, 
което бе определено за 
ЦСРИ не бе одобрено 
като подходящо за 
соц.услуга 
В-ц - затруднения при 
намирането на 
източници на 
финансиране за 
изграждане на ЦСРИ 

 Увеличен капацитет на ЦСРИ за хора със 
зрителни увреждания от 25 на 40;  

Ш-н – планирана след 2011  

 Увеличен капацитет на ЦСРИ за хора с 
увреждания от 25 на 40; 

Ш-н – планирана след 2011  

 Продължена дейност на ЦСРИ Шумен – 40 
места. 

Ш-н - налична  

1.4. Социално 
включване и 
реализация на 
хора с увреждания 
в обичайната 
среда 

1.4.1 Развиване на ЦСРИ за 
обхващане на хората с 
увреждания в цялата област  
 
1.4.2. Разширяване на 
социалните услуги в домашна 
среда за подкрепа в ежедневието 
на хората с увреждания и 
техните семейства 
 
1.4.3. Развиване на целеви 
общински политики/мерки за 
социално включване на хората с 
увреждания. 

 Осигурена рехабилитация 
и услуги от 340 места за поне 
на 600 лица с увреждания на 
година; 
 Увеличен брой 
потребители на ДСП – 20 % 
 Увеличен с 30% 
капацитет на услугите 
Домашен социален патронаж, 
ДП, СА, ЛА; 
 

 Разкрит Дневен център на хора с увреждания в 
с. Друмево – с 30 места. 

Ш-н – без дейности през 2011, 
но остава в общ.стратегия 

Ш-н – услугата е 
заложена бюджет 2011 
на община Шумен, но 
не е получила 
финансиране 
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 Продължена дейност на Дневен център на хора 
с увреждания в гр. Шумен с 12 места и в гр. 
Смядово – 20 места. 

Ш-н – налична 
К-н – налична 
С-во – налична  

К-н – В с. Кюлевча 
функционира ДЦВХУ с 
капацитет 30 

 Включени допълнителни дейности за помощ в 
ежедневието на потребителите с увреждания към 
патронажите; 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К - планирана след 2011 
В-ца – налична  
К-во – налична 
С-во – налична  

 

 Развити гъвкави услуги за заместваща грижа Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
Н.К - планирана след 2011 
С-во – в подготовка през 2011  
В.П. – налична 

 
 
В.П. - Клуб на 
инвалида – 1 бр. 
Клуб на слепите- 1 бр. 

 Услуги ДЦ ЦСРИ и ЦОП за млади хора, 
напускащи СИ, хора преживели физическа и 
психическа травма; зависимости; жертви на 
насилие; трафик; безработни 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
Н.К - планирана след 2011 

 

 Подобрени условия на общински социални 
жилища в гр. Шумен; 

Ш-н – стартирала през 2011  

 Разкрит Център за временно настаняване с 
капацитет 20 места. 

Ш-н – без дейности през 2011, 
но остава в общ.стратегия 

Ш-н – услугата е 
заложена бюджет 2011 
на община Шумен, но 
не е получила 
финансиране 

1.5. Подкрепа за 
социалната 
интеграция и 
реализация на 
младежи, 
маргинализирани 
лица, хора със 
зависимости и с 
психични 
разстройства. 
. 

 1.5.1. Развиване на услуги за 
превенция и подкрепа за 
преодоляване на последиците от 
рисково и зависимо поведение на 
младежи и възрастни 
1.5.2. Развиване на услуги за 
подкрепа и социална интеграция 
на хора с психични разстройства 

 Осигурени възможности 
за временно настаняване и 
подкрепа за социална 
реинтеграция на 100-120 лица 
годишно;  
 Осигурена резидентна 
грижа в общността за 24 лица 
с психични разстройства. 

 Работещи 5 защитени жилища за лица с 
психични разстройства – 4 в Смядово (с 
капацитет 24 места) и 1 в Шумен (8 места)с общ 
капацитет 36 места. 

Ш-н – налична 
С-во – налична  
 
 

 

 Продължена дейност на ДСП Шумен, Нови 
пазар, Каспичан, Върбица, Велики Преслав – 1100 
места; 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
В-ца – налична  
К-во – налична 
В.П. – налична  

Н.п. – разширен 
обхват, включено с. 
Енево 
В.П. - Обхванати в 
ДСП – средно годишен 
брой 180 
По ОП”РЧР” – 30 
потребители на услуга 
„личен асистент” 

1.6. Подкрепа на 
възрастните хора 
за подобряване 
качеството им на 
живот  

1.6.1. Създаване на комплекси от 
услуги за подкрепа на 
възрастните хора. 
 
 

 Подобрени услуги в 
домашна среда за 15% от 
старите хора – потребители на 
услугите домашен социален 
патронаж, домашен 
помощник, социален и личен 
асистент; 
 Осигурени дневни и 
почасови грижи, консултации 
и подкрепа за поне 300 стари  Нов ДСП – Хитрино – 100 места Х-но – планирана след 2011  
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 Разкрити 2 нови Дневни центъра за стари хора в 
Шумен и П. Волов с капацитет по 30 места всеки; 

Ш-н – без дейности през 2011, 
но остава в общ.стратегия 

Ш-н – услугата е 
заложена бюджет 2011 
на община Шумен, но 
не е получила 
финансиране 
 

 Продължена общинска подкрепа за клубовете 
на пенсионера и разкриване на нови клубове; 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К - налична 
В-ца – налична  
К-во – налична 
С-во – налична  
Х-но – налична 
В.П. – налична 
 

Н.п. – има достатъчно 
налични клубове на 
пенсионера в общината 
 
 
В.П. - 5 бр. клубове на 
пенсионера с филиал – 
кв. Кирково 

 Продължена дейност на Обществената 
трапезария в гр. Шумен – 50 места. 

Ш-н - налична В.П. -Включени 17 
души в мобилна 
обществена трапезария 
– проект на КНСБ 

 Включени допълнителни дейности към 
патронажите за помощ в ежедневието на самотно 
живеещите стари хора в поне 3 общини; 

Ш-н – налична 
В-ца – налична  
К-во – налична 
С-во – планирана след 2011  
 

 

 Включени стари хора сред потребителите на 
услугите в ЦСРИ за възрастни в Шумен и 
планираните за изграждане такива във В. 
Преслав, Венец, Каспичан, Н. пазар, Н. Козлево и 
Смядово 

Ш-н – налична 
Н.п. – без дейност през 2011 
К-н – планирана след 2011 
Н.К - планирана след 2011 
В-ц – без дейности през 2011 
г., но остава в общ. стратегия  
С-во – планирана след 2011  
 

 
 
В-ц - затруднения при 
намирането на 
източници на 
финансиране за 
изграждане на ЦСРИ 

Стратегическа цел 2: Деинституционализация и развитие на алтернативни социални услуги 
 Разработени и приети 5 плана за закриване и 
трансформиране на СИ за деца; 

Ш-н – налична 
К-н – стартирала през 2011 

 2.1. Подготовка на 
специализираните 
институции за 
трансформация/ 
закриване  

2.1.1. Разработване на планове за 
закриване /трансформация на СИ 
за деца 
 
2.1.2. Разработване на планове за 

 
 Постигнато съгласие на 
заинтересованите страни и 
споделена визия за политиките 
и подходите за 

 Създадени 3 общински работни групи за СИ за 
деца;  

Ш-н – налична 
К-н – стартирала през 2011 
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 Приети планове за трансформация и 
подобряване на качеството на грижа в СИ за хора 
с увреждания и стари хора;  

Ш-н – планирана след 2011 
С-во – в подготовка през 2011  
 
 

 

 Осъществена актуализация на мерките в 
съответствие с индивидуалните оценки на 
настанените в СИ деца. 

Ш-н – налична 
К-н – налична 
В-ца – налична  

 

 Осъществени дейности от СИ, ОЗД и ЦОП за 
възстановяване на контактите на децата от СИ с 
биологичните семейства; 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
Н.К - налична 
В-ца – налична  
К-во – налична 

 

 Брой деца от СИ, реинтегрирани в 
биологичните и разширените семейства  

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К - налична 
В-ца – налична  
К-во – налична 
С-во – налична  

 
 
 
 
 
 
С-во – 1 дете  

 Брой деца от СИ, изведени в приемни 
семейства  

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К - налична 
К-во – налична 
С-во – налична  

 
 
 
 
 
С-во – 1 дете  

2.2. Настаняване 
на деца от 
специализираните 
институции в 
различни форми 
на семейна грижа 

2.2.1 Осигуряване на семейна 
среда за деца, изведени от 
институции чрез реинтеграция в 
биологичното или разширено 
семейство или настаняване в 
алтернативна семейна грижа 
 

 Осигурена семейна среда 
за поне 50% от децата в СИ 
 Поетапно намаляване на 
броя на децата, настанени в 
СИ с 20% годишно; 
 Брой групи за подкрепа 
на осиновени деца и 
осиновители 

 Осъществена подкрепа за осиновяване и брой 
осиновени деца 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К - налична 
К-во – налична 
С-во – налична  

 
 
 
 
 
С-во – 2 деца  

 Изградени 6 нови ЦНСТ за деца, изведени от 
СИ в областта: гр. Шумен, В. Преслав, Върбица, 
Каспичан, Нови пазар (предварителен план) с общ 
капацитет 105; 

Ш-н – стартирала през 2011 
Н.п. – без дейност през 2011 
К-н – в подготовка през 2011 
В-ца – без дейности през 2011, 
но остава в общ.стратегия 
С-во – в подготовка през 2011  
В.П. – стартирала през 2011 

 
 
В.П. - ЦНСТ 1 – 8 
места, планиран 
капацитет – 15; 
ЦНСТ 2 – 15 места – 
план 2014 г. 

2.3. Разкриване но 
нови социални 
услуги със среда, 
близка до 
семейната, за 
децата, които не 
могат да бъдат 
изведени в 
семейна 

2.3.1. Осигуряване на среда 
близка до семейната за деца, 
лишени от родителска грижа – 
Центрове за настаняване от 
семеен тип (ЦНСТ). 
 
 

 Осигурена резидентна 
грижа в близка до семейната 
среда (ЦНСТ) с капацитет 105 
места за  деца, изведени от 
ДДЛРГ и други СИ, които не 
могат да бъдат изведени в 
семейна среда. 

 Изградено 1 ново ЦНСТ в гр. Шумен за деца с 
умствена изостаналост, изведени от СИ (с 
капацитет 15 места); 

Ш-н – в подготовка пред 2011  
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 Трансформирани и закрити на 5 СИ за деца Ш-н – планирана след 2011 
К-н – планирана след 2011 

 

 Разкрит Дневен център за 30 деца с увреждания 
в ДМСГД, преобразуван в самостоятелна услуга; 

Ш-н – планирана след 2011  

 Разкрит Център за детско и майчино здраве. Ш-н – планирана след 2011  
 Разкрит Център за ранна интеграция и 
предотвратяване на изоставянето. 

Ш-н – планирана след 2011 
Н.п. – налична 

 
Н.п. – семейно 
консултативен център 

2.4. 
Трансформация и 
закриване на 
съществуващите 
специализирани 
институции за 
деца. 

2.4.1. Трансформиране на 
ДМСГД Шумен  
2.4.2. Разработване на план за 
закриване на ДМСГД; 
2.4.3. Разкриване на нови 
медико-социални услуги на 
новородени и техните семейства; 
2.4.4.Трансформация и закриване 
на ДДЛРГ „Слънце” в гр. 
Каспичан; 
2.4.5. Трансформиране и 
закриване на ДДЛРГ “Вяра, 
Надежда и Любов”, гр. Велики 
Преслав; 
2.4.6. Трансформиране и 
закриване на ДДЛРГ “Детелина”, 
гр. Шумен  
2.4.7. Трансформиране и 
закриване на ДДМУ „Калинка” 
с. В. Друмево  

 Закрити и 
трансформирани всички 5 СИ 
за деца в област Шумен; 
 Разкрити 10 нови 
социални услуги при 
закриването на СИ за деца в 
областта – за новородени, 
родители, семейства, деца 
изведени от институции, 
приемни семейства, 
осиновители. 

 Продължена дейност на Областен център по 
приемна грижа 

Ш-н - налична  

 Разкрито на 1 ново Наблюдавано жилище в гр. 
В. Преслав (4 места); 

В.П. - Не е включена в 
Стратегията 

В.П. - Не е включена в 
Стратегията 

 Продължена дейност на 2 Наблюдавани 
жилища в гр. Шумен (2+4 места); 

Ш-н - налична  

 Разкрито на 1 ново защитено жилище в община 
Шумен  за деца с умствена изостаналост, 
изведени от СИ (8 места). 

Ш-н – планирана след 2011  

2.5. Подпомагане 
на социалната 
интеграция на 
деца и младежи, 
напускащи 
специализирани 
институции. 

2.5.1. Развитие на наблюдавани 
жилища  и прилагане на 
програми за социални умения на 
децата, настанени в СИ. 
2.5.2. Разкриване на защитено 
жилище за деца и младежи.  
2.5.3. Програми за социална и 
трудова интеграция за младежи, 
напуснали СИ 

 Оказана подкрепа и 
изградени умения за 
самостоятелен живот след 
напускане на СИ на поне 15 
младежи, настанявани в 
наблюдавани жилища.  
 Успешна социална 
интеграция и достъп до 
заетост на поне 15 младежи, 
напуснали СИ и живеещи 
самостоятелно (за целия 
период). 
 Младежи, изведени от СИ 
в защитени жилища; 

 Осигурена подкрепа, обучение, квалификация, 
заетост, жилищно настаняване на младежите, 
напускащи СИ 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
Н.К – планирана след 2011 
С-во – налична  

 

 Разкрити 3 малки дома (с капацитет 60 места) 
за стари хора – в общините В. Преслав, Смядово и 
Каспичан. 

К-н – планирана след 2011 
С-во - Планирана след 2011 
В.П. - Планирана след 2011 

 

 Осигурен общ капацитет 60 места за стари хора 
в среда близка до домашната 

С-во - Планирана след 2011 
 

 

2.6. Предоставяне 
на алтернативни 
социални услуги 
за хора с 
увреждания и 
стари хора 

2.6.1. Предоставяне на нови 
алтернативни социални услуги 

 Създадени условия за 
настаняване на 60 стари хора в 
3 дома 
 Създадени алтернативни 
социални услуги от нов тип в 
среда, близка до семейната на 
поне 20 хора с увреждания; 

 Разкрито 1 ново ЦНСТ в гр. Шумен за хора с 
увреждания и стари хора; 

Ш-н – планирана след 2011  
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 Продължена дейност на 3 защитени жилища за 
хора с психически увреждания – в гр. Шумен (1 
ЗЖ с 8 места) и в гр. Смядово (2 ЗЖ с 7+9 места); 

Ш-н – налична 
С-во – налична 

 

 Разкрити 3 нови защитени жилища:м 1 ЗЖ в гр. 
Шумен  за хора с умствена изостаналост (8 места) 
и 2 ЗЖ в гр. Смядово с капацитет с по 8 места; 

Ш-н – планирана след 2011 
С-во - планирана след 2011 

 

 Открити нови 20 места в ДСХ в гр. Нови пазар; Н.п. – в подготовка през 2011 
 

Н.п. – подаден проект 
по Красива Б-я, но не е 
одобрен 

 Повишено качество на услугите на 3 ДСХ – в 
гр. Шумен, с. Лозево, с. Черни връх; 

Ш-н – налична 
С-во – налична 

 

 Преустроени и ремонтирани 4 СИ за стари хора 
и възрастни; 

Ш-н – планирана след 2011 
С-во – налична 

 

2.7. Подобряване 
качеството на 
грижа в 
институциите за 
хора с увреждания 
и стари хора и 
трансформиране 
на институциите 
за хора с 
увреждания и 
стари хора 

2.7.1. Разширяване на капацитета 
и подобряване качеството на 
услугите в ДСХ,  
гр. Нови пазар; 
2.7.2. Повишаване на качеството 
на услугите в ДСХ,  гр. Шумен. 
2.7.3. Повишаване на качеството 
на услугите в ДВХУИ с. Лозево, 
община Шумен. 
2.7.4. Повишаване на качеството 
на услугите в ДВХПР, с. Черни 
връх, община Смядово. 

 Намален капацитет с поне 
15% на 4 СИ за хора с 
увреждания и стари хора 
 Подобрени битови 
условия за поне 350 хора с 
увреждания и стари хора, 
настанени в СИ 
  Обособена среда, близка до домашната в 

рамките на СИ. 
Ш-н – планирана след 2011 
С-во – налична 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Развитие на човешките ресурси 
 Създаване на Регионалния център за развитие 
на човешките ресурси 

В-ца – налична 
К-во – налична 

 

 Адекватно ресурсно обезпечаване на 
структурите (отдел/сектор/експерти/ 
специалисти), ангажирани с администрирането и 
управлението и развитието на социалните услуги 
на територията на всяка от общините в областта с 
осигуряване на достатъчен брой служители (не 
по-малко от 2) 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
Н.К - налична 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 
Х-но – без дейности през 2011 

 

3.1. Подкрепа 
развитието на 
административния 
капацитет на 
областно и 
общинско ниво за 
управление на 
социални услуги 

Мярка 3.1.1. Създаване на 
Регионален център за развитие 
на човешките ресурси 
Мярка 3.2.1. Развитие на 
административния капацитет на 
общинско ниво 

 Осигурен квалифициран и 
компетентен персонал за 
управление и предоставяне на 
услуги 

 Осигуряване на възможности за непрекъснато 
обучение, обмяна на опит и добри практики, с цел 
развитие на капацитета на експертите и 
специалистите във всяка община, ангажирани с 
управлението на социалните услуги и на 
доставчиците 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К - налична 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 
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 Осигуряване на поредица от обучения за 
специалистите - социални работници, психолози, 
специални педагози, рехабилитатори и др., както 
и за помощния персонал, ангажиран в директното 
предоставяне на социалните услуги 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К – планирана след 2011 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 
Х-но – планирана след 2011 

 

 Провеждане на обучения, които да осигурят 
усвояване на специфични умения за планиране на 
професионалното развитие и кариерно 
израстване, умения за работа в екип и ефективно 
общуване, работа по проекти, взаимодействие с 
различни институции, и др 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
Н.К - налична 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 

 

 Осигуряване на възможности за обучение, 
обмяна на опит и консултиране по въвеждане на 
практика за работа с доброволци при 
предоставянето на социални услуги 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
Н.К – планирана след 2011 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 

 

3.2. Подкрепа за 
развитие 
персонала, 
предоставящ 
социални услуги 

Мярка 3.3.1. Повишаване на 
квалификацията и уменията на 
персонала, директно ангажиран в 
предоставянето на социални 
услуги 

 Осигурен квалифициран и 
компетентен персонал за 
управление и предоставяне на 
услуги 

 Осигуряване на възможности за участие в 
работни срещи, конференции, обучителни 
пътувания/стажантски програми и др. на 
регионално, национално и европейско ниво, 
осигуряващи обмен на опит и професионално 
развитие на специалистите, които директно 
предоставят социални услуги 

Ш-н – налична 
Н.п. – налична 
К-н – налична 
Н.К – планирана след 2011 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 
 
 
 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. Развитие на междусекторно сътрудничество и междуобщински партньорства в социалните услуги 
4.1. Утвърждаване 
на механизми за 
междусекторно 
сътрудничество 

4.4.1. Изграждане на 
партньорства и работа в мрежа 

 Развито партньорство 
между общините в областта по 
отношение на конкретни 
социални услуги и мерки за 
социална подкрепа 

 Организиране на обучения, семинари, работни 
срещи и др. осигуряващи формиране и развитие 
на умения за изграждане и поддържане на 
ефективни партньорства на местно и областно 
ниво и работа в мрежа 

Ш-н – планирана след 2011 
Н.п. – налична 
Н.К – планирана след 2011 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 
Х-но – налична 
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 Предоставяне на консултации, фасилитация, 
обучителни модули и обучения през практика за 
междуобщинско и междусекторно 
взаимодействие 

Ш-н – планирана след 2011 
Н.п. – налична 
Н.К – планирана след 2011 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 

 

 Документиране и популяризиране на добрите 
практики в общините и 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 

Ш-н – стартирала през 2011 
Н.п. – налична 
Н.К – планирана след 2011 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 
Х-но – налична 

 

 Подписване на Споразумения за съвместна 
работа за иницииране и 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 

Ш-н – планирана след 2011 
Н.п. – налична 
Н.К – налична 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 

 

 Организиране на работни срещи, обучения, 
семинари, обмяна на опит и добри практики. 
Междуобщинските срещи са с участието на 
всички заинтересовани институции, в чиито 
компетенции попадат групите в риск (като ДСП, 
ДБТ, доставчици на социални и здравни услуги, 
училища, НПО и др.). 

Ш-н – планирана след 2011 
Н.п. – налична 
Н.К – налична 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 

 

 Предоставяне на консултации, фасилитация, 
обучителни модули и обучения през практика за 
междуобщинско и междусекторно 
взаимодействие 

Ш-н – планирана след 2011 
Н.п. – налична 
Н.К – планирана след 2011 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 

 

4.2. Стимулиране 
на 
междуобщинското 
партньорство 

4.2.1. Създаване на различни 
форми на партньорства 

 Развито партньорство 
между общините в областта по 
отношение на конкретни 
социални услуги и мерки за 
социална подкрепа 

 Планиране и изпълнение на съвместни 
проекти с допълване на наличните ресурси на 
съседни общини за изпълнение на Областната 
стратегия и на общинските стратегии. 

Ш-н – в подготовка през 2011 
Н.п. – налична 
Н.К – планирана след 2011 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – налична 
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 Съвместно развитие на мобилни екипи за 
осигуряване на подкрепа на хора с увреждания и 
самотни стари хора в изолирани населени места 

Ш-н – планирана след 2011 
Н.п. – налична 
Н.К – планирана след 2011 
В-ца – налична 
К-во – налична 
С-во – в подготовка през 2011 

 

 


