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Приложение № 2 

ЛОГИЧЕСКА РАМКА НА СТРАТЕГИЯТА  
 

 
СПЕЦИФИЧНИ 

ЦЕЛИ 

 
МЕРКИ 

 
ПРЕКИ РЕЗУЛТАТИ ИЗПЪЛНИНЕТО НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

 
ИНДИКАТОРИ 

ИЗТОЧНИЦИ 
НА 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
Стратегическа цел 1: Превенция на социалното изключване 
1.1. Подкрепа на 
уязвимите семейства 
и децата за 
намаляване и 
предотврятяване 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 
поведение и подкрепа за 
преодоляване на последиците от 
него при деца и младежи. 
 

 Разкрити 5, от които 3 нови ЦОП; 
 Увеличен общ капацитет на ЦОП в областта от 

127 (2010) на 263 (2013 ); 
 Обхванати 200-250 ползватели годишно на 

услугите в ЦОП към КСУДС в Шумен (от 
2011г.); 

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

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

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

 Обхванати 50-60 ползватели годишно в 
планирания ЦОП в Хитрино (от 2012); 

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

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

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

 Продължена дейност на ЗМБ, с капацитет 8; 
 Работеща програма за ранна превенция на 

изоставянето; 
 Обхванати над 500 деца в образователни 

инициативи, извънкласни и извънучилищни 
дейности; 

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

 Разширен спектър на услугите за деца, 

 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; 

 Намаление с 20% годишно на 
случаите на изоставяне на деца 

 Осигурено обхващане на 90 % от 
децата в детски градини; 

 Осигурено обхващане на 98% от 
подлежащите деца в задъл-жителен 
подготвителен клас; 

 Повишена училищна посеща-емост с 
20% годишно; 

 Намалено отпадане от училище с 
30% годишно; 

 Предоставени услуги /подкрепа / 

Статистически 
данни на НСИ 
- Проучване за 
обратна връзка от 
потребителите  
- Месечни и 
тримесечни справки 
от ДУ-Цоп в РДСП 
- Социологически 
анкети, 
проучвания 
- Заповеди на кмет и 
решения на ОС за 
разкрити нови 
общински услуги в 
подкрепа на уязвими 
семейства и деца 
-Заповеди на МЗ за 
преструктуриране на 
АГ за престой на 
детето с майка му 
- Данни на ОЗД 
- Статистически 
данни и справки от 
РИО на МОМН 
- Срещи в 
училищата с деца, 
родители, учители 
- Справки и 
отчети на 
социалните 
услути 
-Годишни доклади, 
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младежи, възрастни с рисково поведение, 
жертви на насилие и трафик, зависимости 

реинтеграция за 60% от децата и 
лицата жертви на насилие, трафик, 
зависимости, рисково поведение 

 

статистически данни 
и отчети на РЦЗ и 
общински 
администрации 
- Статистически 
данни и справки от 
Рио на МОМН 

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  

 Пълноценна работа с биологичните и 
разширените семейства и реинтеграция на деца 
в риск от изоставяне; 

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

 Повишена информираност за проблемите на 
децата в риск; 

 Разширени услуги в подкрепа на 
осиновяването, предоставяни от ЦОП. 

 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.). 

- Данни на ОЗД 
- Решения на ОбС и 
заповеди на АСП за 
разкриване на нови 
социални услуги 
- Решения на ОбС и 
заповеди на АСП за 
закриване на СИ 
-Доклади на ЗМО 
- Доклади на ОЗД, 
ДСП 
- Анализи и данни 
на РДСП  

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 интегрирана 
предучилищна подготовка и 
образование на деца с 
увреждания. 

 Разкрит Център за ранна интервенция  и 
предотвратяване изоставянето на бебета; 

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

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

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

 2 работещи ЦСРИ, предоставящи услуги за 
деца с увреждания;  

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

 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 
зместваща грижа  на поне 30 деца с 
увреждания, отглеждани в семейна 
среда; 

 Осигурено включващо обучение в 
масовите училища за поне 70% от 
децата с увреждания с подкрепата 
на ресурсни учители 

 Постигната степен на адаптиране на 
средата към нуждите на децата с 

-Данни на АХУ  
- Данни на НПО, 
работещи с хора с 
увреждания 
- Справки и 
отчети на СУ 
- Статистически 
данни и справки от 
Рио на МОМН 
- Обратна връзка 
от потребителите 
- База данни на 
ОЗД и ДСП 
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увреждания (в зависимост от 
специфичната ситуация в 10-те 
общини) 

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. 

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

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

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

 Продължена дейност на ЦСРИ Шумен – 40 
места. 

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

 Продължена дейност на Дневен център на 
хора с увреждания в гр. Шумен с 12 места и в 
гр. Смядово – 20 места. 

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

 Развити гъвкави услуги за заместваща грижа 

 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; 

 

-Годишни доклади, 
статистически данни 
и отчети на РЦЗ и 
общински 
администрации 
- Данни и справки 
от ДБТ 
- Доклади на ДСП 
- Отчети на мобилни 
екипи 
- Заповеди на кмет 
и решения на ОС за 
разкрити нови 
общински услуги за 
хора с увреждания  
 

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 

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

 Подобрени условия на общински социални 
жилища в гр. Шумен; 

 Разкрит Център за временно настаняване с 
капацитет 20 места. 

 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. 

 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. 

- Анализи и 
статистически 
данни от НПО, ДУ, 
МКБППМН, МВР, 
ДПС, ДАЗД 
- Данни и справки 
от ДБТ 
 

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. 
 
 

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

 Нов ДСП – Хитрино – 100 места 
 Разкрити 2 нови Дневни центъра за стари хора 

в Шумен и П. Воловс капацитет по 30 места 

 Подобрени услуги в домашна среда 
за 15% от старите хора – 
потребители на услугите домашен 
социален патронаж, домашен 
помощник, социален и личен 
асистент; 

- Статистически 
данни на НСИ 
- Заповеди на кмет 
и решения на ОС за 
разкрити нови 
услуги в подкрепа 
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всеки; 

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

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

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

 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 

 Осигурени дневни и почасови 
грижи, консултации и подкрепа за 
поне 300 стари хора годишно в 
област Шумен  

 Увеличен с 10% капацитет на 
услугите Домашен социален 
патронаж , ДП, СА; 

 
 

на старите хора 
- Отчети на мобилни 
екипи 
- Обратна връзка 
от потребителите 
 
 
 

 
Стратегическа цел 2: Деинституционализация и развитие на алтернативни социални услуги 
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 
трансформация и подобряване на 
качеството на грижа в 
специализираните институции за 
възрастни и стари хора 

 Разработени и приети 5 плана за закриване и 
трансформиране на СИ за деца; 

 Създадени 3 общински работни групи за СИ за 
деца;  

 Приети планове за трансформация и 
подобряване на качеството на грижа в СИ за 
хора с увреждания и стари хора;  

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

 Постигнато съгласие на 
заинтересованите страни и 
споделена визия за политиките и 
подходите за 
деинституционализация на деца-та / 
лицата с увреждания в СИ; 

 

- Доклади от 
оценките на децата в 
СИ и планове за 
развитие 
- Планове за 
затваряне на СИ 
- Доклади за 
трансформирани и 
затворени СИ 

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 
 

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

 Брой деца от СИ, реинтегрирани в 
биологичните и разширените семейства  

 Брой деца от СИ, изведени в приемни 
семейства  

 Осъществена подкрепа за осиновяване и брой 
осиновени деца 

 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 

 

- Доклади от 
оценките на 
настанените деца и 
планове за развитие 
- Регистри на 
реинтегрирани и 
приети в приемна 
грижа деца 
- Регистър на 
приемните 
семейства 

2.3. Разкриване но 
нови социални 
услуги със среда, 

2.3.1. Осигуряване на среда 
близка до семейната за деца, 
лишени от родителска грижа – 

 Изградени 6 нови ЦНСТ за деца, изведени от 
СИ в областта: гр. Шумен, В. Преслав, 
Върбица, Каспичан, Нови пазар 

 Осигурена резидентна грижа в 
близка до семейната среда (ЦНСТ) с 
капацитет 105 места за  деца, 

- Обратна връзка 
от потребителите 
- Посещения на 
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СПЕЦИФИЧНИ 

ЦЕЛИ 

 
МЕРКИ 

 
ПРЕКИ РЕЗУЛТАТИ ИЗПЪЛНИНЕТО НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

 
ИНДИКАТОРИ 

ИЗТОЧНИЦИ 
НА 

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

Центрове за настаняване от 
семеен тип (ЦНСТ). 
 
 

(предварителен план) с общ капацитет 105; 
 Изградено 1 ново ЦНСТ в гр. Шумен за деца с 

умствена изостаналост, изведени от СИ (с 
капацитет 15 места); 

изведени от ДДЛРГ и други СИ, 
които не могат да бъдат изведени в 
семейна среда. 

 

място 
-Годишни доклади, 
статистически данни 
и отчети на РЦЗ и 
общински 
администрации 
-Доклади на ЗМО 

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  

 Трансформирани и закрити на 5 СИ за деца 
 Разкрит Дневен център за 30 деца с 

увреждания в ДМСГД, преобразуван в 
самостоятелна услуга; 

 Разкрит Център за детско и майчино здраве. 
 Разкрит Център за ранна интеграция и 

предотвратяване на изоставянето. 
 Продължена дейност на Областен център по 

приемна грижа 
 

 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 
интитиуции, приемни семейства, 
осиновители. 

 

- Доклади за 
трансформирани и 
затворени СИ 
- Мониторингови 
посещения на място 
- Доклади на ЗМО 
- Данни от ОЗД, 
ДСП, РДСП, 
Доклади от 
проверки на РДСП 

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 
жилие за деца и младежи.  
2.5.3. Програми за социална и 
трудова интеграция за младежи, 
напуснали СИ 

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

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

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

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

 

- Данни от ДСП, 
ДБТ, общини 
Срещи, обратна 
връзка от 
потребителите 
Справки от СУ 
 
 

2.6. Предоставяне на 2.6.1. Предоставяне на нови  Разкрити 3 малки дома (с капацитет 60 места)  Създадени условия за настаняване - Доклади РЦЗ 
- Доклади от про-
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ИЗТОЧНИЦИ 
НА 

ИНФОРМАЦИЯ 
алтернативни 
социални услуги за 
хора с увреждания и 
стари хора 

алтернативни социални услуги за стари хора – в общините В. Преслав, 
Смядово и каспичан. 

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

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

 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); 

 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; 

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; 

верки на РДСП 
- срещи и 
посещения за 
обратна връзка от 
потребителите 
- Доклади на ЗМО 

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. 

o Открити нови 20 места в ДСХ в гр. Нови 
пазар; 

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

o Преустроени и ремонтирани 4 СИ за стари 
хора и възрастни; 

o Обособена среда, близка до домашната в 
рамките на СИ. 

 

 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 

 

- Планове за 
преустройване и 
ремонтиране на СИ 
за стари хора 
- срещи и 
посещения за 
обратна връзка от 
потребителите 
- Доклади на ЗМО 
-Отчети, справки от 
СУ 
 

 
 
 

 


