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Резюме  
Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен (2011–2016 г.) е 

разработена като секторна политика към Областната стратегия за развитие, в изпълнение на 
задълженията и в сроковете, регламентирани в Закона за социално подпомагане и в 
Правилника за прилагането му . 

Стратегията е създадена в процес на сътрудничество между заинтересованите страни в 
област Шумен – областна администрация, общински администрации и общински съвети, РДСП 
и ДСП, ТСБ, МВР, РЦЗ, РИО на МОМН, РЗОК, РИОКОЗ, БЧК, доставчици и потребители на 
социални услуги, НПО и с техническа помощ от УНИЦЕФ. 

ОБХВАТ. Стратегията очертава развитието на социалните услуги на областно ниво за 
период от 5 години (от 1.01.2011 г. до 1.01.2016 г.). Тя обхваща планирането на конкретни 
социални услуги за всички възрасти и уязвими групи като особено значение се отдава на 
децата, хората с увреждания и старите хора. В географско отношение, Стратегията покрива 
всички общини на територията на област Шумен, като се обръща специално внимание на 
общините с установени потребности, но с недостатъчно разкрити до сега социални услуги. В 
документа се доразвива възможността за предоставянето на социални услуги на различни нива: 
областно, междуобщинско, общинско, за мобилност на някои социални услуги и за 
координираност между свързаните сектори.  

ВИЗИЯ. Разработването и приемането на Стратегията за развитието на социалните 
услуги на областно ниво обединява усилията и желанието на всички заинтересовани страни в 
област Шумен да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на 
хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване чрез предоставянето 
на достъпни и качествени социални услуги и грижа. Тя ще подкрепя местните общности, 
уязвимите групи и лицата в риск чрез преодоляване на неравномерността в развитието на 
социалните услуги, разширяване на обема, реформиране и оптимизиране на вече 
съществуващите и разкриване на нови форми на социални услуги и осъществяване на 
сътрудничества и участие на партньори от свързаните сектори. 

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи за 
защита на правата на човека и основните свободи и за правата на детето. Основната е човекът и 
правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение 
на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. 

Стратегическите и специфични цели, мерките и дейностите на Стратегията са 
изведени въз основа на заключенията и препоръките от общинските анализи, направените 
проучвания и обобщения анализ на ситуацията на областно ниво, както и установените 
потребности на рисковите групи в област Шумен. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Превенция на социалното изключване  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Деинституционализация и предлагане на алтернативни 
социални услуги 

Ефективното изпълнение на основните дейности в Стратегията се допълва от мерки и 
дейности в две функционален характер:  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Развитие на капацитета за управление и предоставяне на 
качествени и ефективни социални услуги. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. Развитие на междусекторно сътрудничество и 
междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. В края на 5-годишния период от изпълнението на 
Стратегията ще се постигне подобряване на живота на уязвимите групи в област Шумен чрез 
значителна промяна в обема, вида и качеството на предлаганите социални услуги: 

• Увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от 
институционален тип – съотношение 10:1 в полза на услугите в общността;  

• Увеличаване на дела на децата, отглеждани в семейна и алтернативна семейна грижа с 
достигане на съотношение 5:1 дял на деца в институции;  

• Закрити /трансформирани всички специализирани институции (5 СИ) за деца в област 
Шумен; 

• Подобряване качеството на грижите и трансформиране на всички специализирани 
институции за възрастни  хора с увреждания и стари хора. 
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Раздел I. Анализ и оценка на ситуацията  
 

1. Подготовка и организация 
Процесът на разработване на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно 

ниво започна с определянето на функционални екипи от специалисти, представители на всички 
заинтересовани страни: 

Областен оперативен екип с участието на представители на Областна администрация, 
РДСП, Община Шумен, финансов експерт. 

Голяма областна работна група – представители на всички заинтересовани страни: ТСБ, 
МВР, РЦЗ, РИОКОЗ, РЗОК, ДБТ, ДСП, БЧК, НПО 

Координатори във всяка община. 

Териториални и тематични групи – във всяка община и по определени проблеми. 

Всички участници в планирането работиха на доброволен принцип, обединени и 
мотивирани от желанието да създадат максимално адекватен и полезен работен документ.  

В периода май-юли 2010 г. общините разработиха и Общинските съвети приеха анализи 
на потребностите от социални услуги, които включваха заключения и препоръки, обсъдени на 
общи работни срещи. Нуждите на рисковите групи и ресурсите на областта, бяха анализирани 
и обобщени през периода юли – август 2010 г. с участието на териториални работни групи от 
всички общини.  

Стратегическите цели на Стратегията бяха обсъдени и приети на областни 
координационни срещи с всички заинтересовани страни, а инструментите за интервенция – 
мерки и дейности бяха разработени от експертите на Регионална дирекция „Социално 
подпомагане” в сътрудничество с работни групи на тематичен принцип и представителите на 
Областна администрация в периода септември - октомври 2010 г.  

При разработването на Стратегията са използвани следните принципи и подходи на 
планиране: 

• Планиране с участието на заинтересованите страни на общинско и областно ниво; 
• Съответствие с реалните потребности на лицата в риск; 
• Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции; 
• Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки. 

 
 

2. Съответствие с международни, национални и местни политики 

Стратегически документи на международно, национално, областно и общинско ниво  

Разработването на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво е в 
съответствие с 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. 
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Документи на национално ниво: 

• 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. 

• Визия за деинституционализация на децата в Република България 

 

Документи на областно и общинско ниво в област Шумен: 

• Областна стратегия за развитие на област Шумен (2007 – 2013 г.);  
• 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; 

Стратегията следва и принципите на законосъобразност по отношение на редица 
нормативни актове: 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. 

 

Национална политика в развитието на социалните услуги 

От 2000 г. се осъществява последователна държавна политика, насочена към 
деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. Институциите бяха 
прехвърлени от държавата, респ. МТСП и МОМН към общините и се приеха единни стандарти 
за финансиране на социалните услуги. От 2003 г. с промени в Закона за социално подпомагане 
и Правилника за прилагането му се регламентира възможността за разкриване на нов тип 
социални услуги – в общността. От система на специализирани институции, които предлагат 
крайната мярка на грижа в отговор на различните потребности и проблеми на хората, се 
премина към създаване на алтернативни социални услуги, които въз основа на индивидуален 
подход към потребителите в риск, предлагат грижа без откъсване от обичайната семейна среда 
или създават близка до нея обстановка и постигат по-пълноценна интеграция на потребителите 
в социалните общности.  

Общините получиха нови отговорности по управлението на социалните услуги на местно 
ниво, но и възможност, регламентирана по законодателен път за договаряне на социалните 
услуги с частни доставчици.  

Тази промяна доведе до бурно развитие на социалните услуги в някои области и по 
отношение на някои уязвими групи. Според анализ на социалните услуги за деца и семейства в 
страната към края на 2007 г.1, съществува огромна неравнопоставеност в предлагането, респ. в 
                                                
1 Подготвен от фондация “Социални реформи за развитие и интеграция” по проект финансиран от УНИЦЕФ. 
Анализът обхваща социалните услуги за деца и семейства, които са държавно-делегирана дейност.  



Актуализиран документ на 

Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011 – 2016 г.) 

 

 

8

достъпа до социалните услуги в териториален аспект, като по-голяма активност има в 
областните центрове, а в малките общини почти няма разкрити нови социални услуги. 

В най-голям дефицит са  услугите по превенция на настаняване в институции и за 
подкрепа на семействата. Повечето услуги са с ограничен достъп и се ползват основно от 
жителите на населеното място, където са разкрити. Липсват или са недостатъчно добре 
изградени координацията  и сътрудничеството както между отделните услуги, така и 
дейностите в свързаните сектори – образование, здравеопазване, жилищна политика. 

 

Националната политика в развитието на социалните услуги се формира и от: 

Националният доклад на България по стратегиите за социална закрила и социално 
включване 2008 – 2010 г., който определя като важни задачи: 

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. 

 

Институции и организации, отговорни за предоставянето на социалните услуги 

Те участват в процесите на: планиране, разкриване, финансиране, управление, 
предоставяне и контрол на социалните услуги, съобразно своите компетенции, права и 
задължения: 

• Министерство на труда и социалната политика – създава държавната политика в 
сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните приоритети; 

• Министерство на финансите - определя стандартите за финансиране на социалните 
услуги; 

• Агенцията за социално подпомагане - 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; 

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

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

• РДСП - изготвя становища за откриването/закриването на социални услуги, държавно-
делегирана дейност; 

• Общините – определят общинската политика по отношение на социалните услуги, 
разкриват и предоставят социални услуги; възлагат и договарят предоставянето на социални 
услуги на външни доставчици, контролират тяхното качество; 
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• Доставчици на социални услуги (общините, както и вписаните в регистъра на АСП 
физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица) предоставят социални 
услуги, за които са сключили договор; 

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

• Обществените съвети за социално подпомагане в общините осъществяват 
обществения контрол. 
 
 

3. Тенденции в развитието на област Шумен 
Област Шумен е разположена в Североизточна България, с територия от 3 389.7 кв. км, 

което е 3.1 % от територията на България. В административно-териториалния обхват на 
областта влизат 10 общини - Шумен, Върбица, Велики Преслав, Смядово, Нови пазар, 
Каспичан, Каолиново, Никола Козлево, Венец и Хитрино. Населените места са общо 151, от 
които 8 града и 143 села. Населението на област Шумен, към 1.02.2010 г., по данни на ТЗ 
„ГРАО” Шумен е 243 562 души, като преобладаващата част от него живее в градовете. 

 

Демографските процеси::  

• Отрицателен естествен прираст в резултат на ниска раждаемост и висока смъртност, 
които водят до обезлюдяване на малките общини; 

• Застаряване на населението, особено в по-малките населени места от областта и 
регресивен тип възрастова структура в резултат на отрицателните демографски процеси. В 
селата по-голямата част от жителите са в надтрудоспособна възраст, а броят на самотните 
стари хора сред тях е значителен; 

• Преструктуриране на населението по населени места в резултат на миграционните 
процеси. Икономически активното население мигрира в Шумен, други по-големите градове и в 
чужбина, което води до прогресивно намаление на относителния дял на лицата в 
трудоспособна възраст в областта.  

 

Икономическо развитие, заетост и безработица 

• Най-големият проблем е безработицата – липса на работни места по населените места, 
особено в малките общини; загуба на работни места и за заетите извън постоянното 
местоживеене; 

• Ниска квалификация и образование за голяма част от безработните, което още повече 
стеснява възможностите за достъп до заетост; 

• Наличие на свободни работни места в отдалечени населени места за специалисти с 
висше образование, които са нежелани заради необходимостта от пътуване;  

• Недоизградена и неподдържана пътна мрежа, както и лошо организиран 
междуселищен транспорт;  

• Намаляване на потенциала за икономическо развитие поради липсата на инвестиции.  
 

Образование: 

• Висок дял на хората с основно и по-ниско образование;   
• Увеличаващ се брой на учениците, които напускат училище, без да завършат средно 

образование и на нередовно посещаващите училище;  
• Малка обхващаемост на децата, живеещи извън градовете в детски градини;  
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• Недостатъчни възможности за професионално обучение, квалификация и 
преквалификация на работната сила.  

 

 

Здравеопазване: 

• Затруднен и ограничен достъп до медицинска помощ особено в малките и 
отдалечените населени места; 

• Намаляващ брой общопрактикуващи лекари в по-малките населени места; 
• Силно ограничен достъп до зъболекарски услуги; 
• Ниска квалификация на медицинските специалисти в звената за спешна помощ извън 

областния център.  
 

Жилища и жилищна политика:  

• Неравномерно разположение на жилищата по територията на област Шумен; 

• Голям брой свободни жилища в селата, като част от тях се намират в непривлекателни 
райони с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали, а друга част са неблагоустроени и 
изоставени;  

• Общините са изключително затруднени да осигурят жилища на нуждаещите се, като 
проблемът е по-изострен в големите и средни общини; 

•  Липсват механизми, които стимулират общините да инвестират в тази насока, което 
ограничава възможностите им да провеждат социална жилищна политика. 

 

4. Рискови фактори  
Описаните негативни тенденции в демографската и социално-икономическа картина на 

областта очертават и основните фактори, които в съчетание с други фактори създават 
рисковете от социално изключване на индивидите и формират рискови групи, които се 
нуждаят от подкрепа и социални услуги. Такива фактори са:  

• Безработица и ниски доходи – липса на работа и постоянни доходи, ниски пенсии и 
социални помощи на лица в над трудоспособна възраст;  

• Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства; 

• Липса на собствено жилище – млади семейства; самотни майки; младежи, напускащи 
институции; хора, напуснали местата за лишаване от свобода;  

• Наличие на увреждане и/или здравословен проблем на член на семейството;   

• Липса на подкрепа от семейството – деца  и възрастни, настанени в специализирани 
институции, самотни стари хора; 

• Ниско образование (включително и неграмотност), липса на професионална 
квалификация, които водят до неравностойна позиция на пазара на труда; 

• Принадлежност към уязвими етнически малцинства;  

• Местоживеене – отдалеченост и изолираност на населеното място, с нарушени 
транспортни връзки и комуникация с общинския и областния център;  

• Възраст – 2 групи: деца , чиито родители са в чужбина; възрастни, живеещи в малки и 
отдалечени населени места, с крайно ограничен достъп до здравна грижа и услуги.  
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Изводи за необходимите мерки и дейности за преодоляване на рисковите фактори, 
свързани с доходите: 

• Преодоляване на безработицата сред трудоспособното население; 

• Подпомагане и услуги на хора в надтрудоспособна възраст с минимални доходи; 

• Подпомагане и услуги на хора от многодетни и непълни семейства; 

• Подкрепа и услуги за семейства на хора с увреждания; 

• Актуализиране на жилищната политика в населените места; 

• Оптимизиране на системите на здравеопазването и образованието; 

• Актуализиране на политиките за социално включване на уязвимите малцинства. 

 

Мерки и услуги за преодоляване на рисковите фактори, свързани с възрастта: 

• Предоставяне на услуги и подкрепа на родители, които имат различни по характер 
трудности при отглеждането на своите деца; 

• Предоставяне на услуги и подкрепа на приемни родители, близки и роднини, 
осиновители, които осигуряват родителски грижи за децата; 

• Подкрепа за израстването и развитието на децата и тяхната пълноценна социална 
реализация; 

• Преодоляване на факторите, свързани с бедността, които водят до настаняване на деца 
в специализирани институции; 

• Подпомагане и услуги на възрастни хора, които имат нужда от придружаване в 
ежедневието си. 

По отношение на старите хора, мерките би следвало да са насочени изцяло към 
предоставяне на подкрепа и на услуги, не само за цитираните групи, но и за всички останали, 
които се нуждаят от подкрепа в ежедневието си, за да могат техните семейства и близки да се 
реализират. 

 

5. Рискови групи  
Крайно недостатъчния брой услуги по превенция затрудняват анализа на рисковите 

групи, защото регистрация се извършва само при инцидент или потърсена помощ от 
социалните служби.  

 

Деца  

1.  Деца, чиито родители имат трудности при отглеждането им поради: 

• Социално-битови проблеми: липса на жилище; липса на постоянни доходи в 
семейството; многодетни семейства; 

• Проблеми, породени от липса на умения или трудности при родителстване: 
непълнолетни родители; родители, които са живели в институции; непълни семейства, 
разведени родители; родители с увреждания; родители, които са в чужбина.  
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• Наличие на увреждане на детето. 

Представените данни в анализа на ситуацията за област Шумен са сравнително точни, тъй 
като през последните години бяха направени усилия, за да бъдат обхванати децата с различни 
по вид и степен увреждания от системата на социлното подпомагане и услугите. Данните за 
броя на децата с увреждания в областта са – 494, съответно по общини: Венец – 15; Велики 
Преслав – 46; Върбица – 39; Каолиново – 33; Каспичан – 14; Никола Козлево – 25; Нови пазар – 
51; Смядово – 29; Хитрино - 16; Шумен -226. 

Независимо от направените промени през последните години по отношение на 
подпомагането и предоставянето на услуги на родители, които отглеждат дете с увреждане, 
направеният анализ показва, че все още основните затруднения на родителите са от финансово 
естество (осигуряване на лекарства, консумативи, лечение, рехабилитация). В същото време 
потребностите на децата с увреждания са свързани и с възможностите за социално включване и 
реализация. 

• Проблемно поведение на детето. 

Все още системата за закрила на детето не разпознава в достатъчна степен тези деца като 
деца в риск. Налице е различен подход към детето от страна на органите, които прилагат ЗЗД и 
ЗБППМН. Логично за системата за закрила е да възприема проявата на детето като симптом, 
като сигнал за проблем, който е основание за закрила, а не повод за наказание.  

Много често проблемите при децата са провокирани от проблеми, свързани с родителския 
капацитет и липсата на услуги за подкрепа на родителите. В повечето случаи, децата са вече 
случай на ОЗД. Голяма част от случаите са деца с проблеми в училище.  

• Деца жертва на насилие или трафик. 

Един от основните проблеми по отношение на работата с децата, жертви на насилие, е 
доказване на деянието. Насилието, особено сексуалното, се доказва трудно, децата са 
подложени на поредица разпити, в които разказват за случилото се на различни хора, в 
обстановка, която допълнително представлява стрес за тях. Няма специализирани съдебни 
състави, които приоритетно да гледат делата, свързани с децата. Все още специалистите трудно 
разпознават белезите на насилие по отношение на конкретен случай, особено при работа с 
малцинствени общности.  

По отношение на децата, които са жертва на трафик, много често те биват връщани в 
същата рискова среда, ако не бъде доказано участието в трафика на техни родители или 
близки. В резултат на това се случва да се повтори извеждането на детето в чужбина със 
същата цел – проституиране или кражби. 

 

2. Деца, настанени извън биологичното си семейство 

• Деца, настанени в специализирани институции 

На територията на област Шумен има 5 специализирани институции за деца – ДМГДГ, 
ДДУИ, 3 ДДЛРГ. Най-много са децата настанени от същата община, в която се намира 
институцията или от област Шумен. За основната част от децата, институцията е дългосрочно 
решение. В 4-те специализирани институции към края на 2009 г. са били настанени 145 деца, а 
децата на постоянна грижа в ДМСГД  варират между 90 и 110. През 2009 г. ДСП в областта са 
настанили 150 деца в специализирани институции, основно на територията на областта.  

Основните потребности на тези деца са свързани с правото им на живот в семейна среда.  

• Деца, настанени в приемни семейства 



Актуализиран документ на 

Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011 – 2016 г.) 

 

 

13

От месец октомври 2009 г. Приемната грижа се предоставя от Областен  център по 
Приемна грижа, разкрит по Проект „ Разширяване модела на приемната грижа в България”, 
финансиран от УНИЦЕФ. В момента Област Шумен  е на първо място в страната по приемна 
грижа - 53 утвърдени приемни семейства за областта с 47 настанени деца.   В община Шумен 
има 29 приемни родители с 29 настанени деца; Върбица има 1 професионално приемно 
семейство с настанено 1 дете; в община Велики Преслав - утвърдени 5 семейства с настанени 3 
деца; в община Каспичан има утвърдени 2 семейства с 2 деца; в община Нови пазар има 
утвърдени 9 професионални приемни семейства с настанени 6 деца; в община Никола Козлево 
има 1 семейство с настанено 1 дете; в община Каолиново има утвърдени 5 професионални 
приемни семейства с настанени 4 деца; в община Венец има 1 семейство с настанено 1 дете.  

• Деца, настанени при близки и роднини 

Настаняването на деца при роднини и близки е една от формите на споделена грижа в 
рамките на разширеното семейство и намира широко приложение през последните години. 

Общият брой на настанените деца в семейства на роднини и близки за 2009 г. са 359 деца, 
за които ОЗД е наложила мярка за закрила. При тези случаи е необходима подкрепа както по 
отношение на потребностите на децата да получават адекватни грижи, така и на роднините и 
близките при предоставяне на грижите за настанените при тях деца. 

 

Възрастни хора с увреждания 

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от 
възрастта. Данните за лицата с увреждания са предоставени от дирекциите „Социално 
подпомагане” и отразяват броя на подпомаганите лица, основно по ЗИХУ. Общо за област 
Шумен те са 11 782 души. Тези данни включват сборна група от хора в трудоспособна възраст 
с тежки увреждания и хора в надтрудоспособна възраст, които вследствие на възрастта и 
заболяванията са придобили увреждания.  

 

1. Хора с увреждания, настанени в специализирани институции 

Специализираните институции за хора с увреждания са разделени според вида на 
проблема. На територията на област Шумен има две специализирани институции за възрастни 
хора с увреждания: Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Черни връх, община 
Смядово, в който са настанени 89 жени и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. 
Лозево, община Шумен, в който са настанени 90 мъже. За всички хора, настанени в 
специализирани институции е характерна потребността да живеят в близка до домашната 
среда, да получават адекватни на състоянието си грижи и да поддържат взаимоотношения с 
близките си. 

 

2. Хора с увреждания, които живеят в домашна среда  

Като цяло проблемите на тази група са свързани с възможността за социално включване, 
т.е. за получаване на образование, ефективен достъп до пазара на труда, качествена здравна 
грижа, медицинска и социална рехабилитация, общуване и придвижване. Направеното 
проучване под формата на интервюта и фокус групи показва, че услугите за тези хора са 
крайно недостатъчни. От подкрепа и заместване се нуждаят и семействата на хора с 
увреждания, които изискват непрекъсната грижа.  
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Стари хора 

1. Стари хора в специализирани институции 

На територията на област Шумен има два дома за стари хора – ДСХ „Др. Стефан 
Смядовски” в гр. Шумен и ДСХ в гр. Нови пазар. Услугата е недостатъчна като брой места - 
регистрирани са чакащи за настаняване. Ползването на тази услуга трябва да бъде осъзнат 
избор от страна на възрастните хора и техните близки, а не последна възможност за оцеляване. 

2. Самотни стари хора, които живеят в домашна среда  

Във всички по-малки общини на областта животът на старите хора в отдалечените и 
изолираните населени места е изключително затруднен основно поради социалната изолация  и 
липсата или затруднения достъп до здравни грижи. Обхватът на програмите, които развиват 
услугите Социален асистент и Домашен помощник не са достатъчни, за да задоволят всички 
техни потребности.  

 

Етнически общности  

Сред хората в неравностойно положение особено рискова е ромската общност. В областта 
има селища със значителен дял ромско население, а в градовете - обособените ромски 
квартали, които в по-голямата си част се характеризират с лоши битови условия, пренаселеност 
на жилищата, голям брой многодетни семейства, изключително висок процент трайно 
безработни, многобройни семейства с ниски доходи, хората са с ниска степен на образование и 
професионална квалификация; налице е висока раждаемост сред непълнолетни майки; огромен 
процент на децата в риск от отпадане от училище; деца, настанени в институции; необразовани 
млади хора. Концентрацията и съчетаването на изброените икономически, образователни и 
етнокултурни рискови фактори оказва огромно значение за формирането в тази общност на 
множество групи в риск. 

 

6. Потребности от социални услуги  

Общи изводи за наличните социални услуги 

Наличните социални услуги са разглеждани като услуги за деца, за възрастни лица с 
увреждания и стари хора от гледна точка на превенция на рисковете и подобряване на грижите. 

 

Общи изводи за услугите за деца:  

• Все още има сериозен дял на услуги в специализирани институции пред услугите в 
общността; 

• Услугите за деца и семейства в общността са развити в гр. Шумен (повече като брой и 
обем) и в гр. Нови пазар; 

• Най-развити са услугите по рехабилитация за деца с увреждания и подкрепа на деца 
на улицата.  

• Съществуващите услуги за уязвими семейства включват семейно консултиране и 
подкрепа, но все още не успяват да достигнат до най-засегнатите групи;  

• Слабо развити са формите на алтернативна семейна грижа с изключение на приемната 
грижа и настаняването при близки и роднини; 

• Развити са услуги за деца с проблемно поведение, но те не успяват ефективно да 
покрият всички нуждаещи се; 
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• Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които могат да окажат подкрепа на 
родители и деца, като по този начин да подпомогнат отглеждането и възпитанието на децата;  

• Специализираните институции предлагат в недостатъчна степен организация на 
живот, близка до семейната. Децата престояват дългосрочно в домовете. Много рядко се стига 
до реинтеграция в биологичното семейство. 

 

Изводи за услугите за възрастни с увреждания и за стари хора: 

• В последните години в цялата област се развиват услуги в общността за възрастни – 
традиционно развитият Домашен социален патронаж и новите услуги: Домашен помощник, 
Социален асистент, Личен асистент. В голяма степен обаче дейностите се свеждат само до 
предоставяне на храна или до хигиенно и санитарно обслужване. Финансираните по проекти 
услуги в домашна среда са с определен период на изпълнение, има риск за тяхната 
устойчивост. 

• Съществуващите специализирани институции за възрастни, независимо от профила 
си, по същество са домове за стари хора. Налице е огромен брой чакащи за настаняване стари 
хора. Настаняването в домове се предпочита поради ограничения достъп до здравни и 
социални услуги в общността. 

• Съществуващите ЦСРИ са базирани в община Шумен, като предлагат смесени по 
характер услуги и съчетават елементи на различни по вид дневни форми на услуги за възрастни 
хора. 

• В повечето населени места работят пенсионерски клубове, които изпълняват много 
социални функции, близки до услугата Дневен център за възрастни хора. 

 

Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси и междусекторното 
сътрудничество и междуобщински партньорства 

• Персоналът, предоставящ социални услуги е недостатъчен на брой, с недостатъчна 
квалификация за редица специфични дейности, не получава необходимата методическа 
подкрепа и не се организират периодични обучения за развитие на капацитета. Не са осигурени 
възможности за повишаване на професионалната квалификация, обогатяване на опита и 
супервизиране. Тези проблеми са особено отчетливи в по-малките общини и населени места; 

• В недостатъчна степен е развито междусекторното сътрудничество. Услугите най-
често се предоставят само в рамките и според възможностите да дадена структура.  
Изключение от  тази практика са дейности, осъществявани в КСУДС гр. Шумен и ЦОП гр. 
Нови пазар. Между тези 2 услуги е развито и междуобщинското партньорство, в основата на 
което е добрата воля и лични контакти между НПО, доставчици на услугите и техните 
ръководители.  
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Раздел II. Стратегия за развитие на социалните услуги 
 

1. Визия  
Разработването и приемането на Стратегията за развитието на социалните услуги на 

областно ниво обединява усилията и желанието на всички заинтересовани страни в област 
Шумен да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в 
неравностойно положение и с риск от социално изключване чрез предоставянето на 
достъпни и качествени социални услуги и грижа. Тя ще подкрепя местните общности, 
уязвимите групи и лицата в риск чрез преодоляване на неравномерността в развитието на 
социалните услуги, разширяване на обема, реформиране и оптимизиране на вече 
съществуващите и разкриване на нови форми на социални услуги и осъществяване на 
сътрудничества и участие на партньори от свързаните сектори. 

За постигането на своите цели Стратегията предвижда развиването на ефективна 
система от социални услуги, които са достъпни, качествени и адекватни на 
потребностите на общността. 

Чрез Стратегията, област Шумен се присъединява и към европейските принципи на 
хуманност и солидарност за равен достъп, грижа и интеграция за хората от рисковите групи и 
тяхната пълноценна реализация и качествен живот в обществото. 

 

2. Ценности и принципи 
Възможностите за реализация и достоен живот на всяко човешко същество са без 

значение от неговата етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.  

Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и 
предоставянето на социални услуги: 

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

• Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България; 
• Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства; 
• Насърчаване на услугите в общността;  
• Ползване на услуги от институционален тип само като крайна мярка; 
• Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на област Шумен; 
• Водещи интереси на потребителите при планиране и предоставяне на социални 

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

потребителите; 
• Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги 
• Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги; 
• Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички 

заинтересовани страни; 
• Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и умения в 

съответствие с новите изисквания и стандарти; 
• Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални 

групи; 
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• Участие на всички заинтересовани страни, включително и потребителите в процеса на 
планиране. 

 

3. Обхват на стратегията 
В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички общини на територията 

на област Шумен, като се обръща специално внимание и на по-малките общини, където живеят 
малобройни рискови групи. Целта е да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа 
до социални услуги. В този контекст чрез областното планиране се създава възможност за 
изграждане на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи и е 
ефективна от управленска и икономическа гледна точка. Стратегията задава както областната 
рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на 
област Шумен.  

Стратегията обхваща 5-годишен период (01.01.2011 – 01.01.2016 г.) и включва всички 
социални услуги, които ще функционират на територията на областта: разкритите социални 
услуги (и тяхната перспектива) и развитието на нови социални услуги. В Стратегията са 
планирани социални услуги за всички рискови групи на територията на областта и са описани 
са достъпа до тези услуги и връзката между тях. Планирани са мерки и дейности в свързаните 
сектори: здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура, които 
имат важно значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите 
групи и индивиди.  

  

4. Целеви групи 
Стратегията предвижда социални услуги за всички жители на областта, като специално 

внимание се отделя на: 

• Деца и семейства в риск; 

• Деца в специализирани институции; 

• Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;  

• Етнически общности; 

• Деца и възрастни с увреждания; 

• Възрастни хора в институции; 

• Самотни стари хора; 

 

5. Очаквани резултати и индикатори за измерването им 
Постигането на целите на Стратегията в планирания 5-годишен период трябва да подобри 

качеството на живота на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. 
Очакваната промяна ще бъде измервана чрез конкретни качествени и количествени индикатори 
за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми. 

 

Качествени индикатори: 

• Изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво в 
съответствие с националните приоритети и европейските ценности;  
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• Подобрен и улеснен достъп до социални услуги на нуждаещите се хора;  
• Увеличен обхват на малобройни и отдалечени рискови групи чрез развитие на 

мобилни услуги в цялата област Шумен; 
• Увеличаване на спектъра на предлаганите социални услуги в общността и намаляване 

на институционализираната грижа. 

 

Количествени индикатори:  

• Променено съотношение между институционален тип услуги и алтернативни услуги - 
10:1 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 5 специализирани институции за деца в област 
Шумен; 

• Предотвратена институционализация на 80% от децата в риск от изоставяне към края 
на плановия период; 

• Осигурена подкрепа за поне 30% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в област 
Шумен; 

• Поне 40% от уязвимите семейства и деца от областта да бъдат обхванати в комплексна 
програма за ранно детско развитие;  

• Постигнато намаляване с 30% на децата, настанени извън семейството си; 
• Поне 90% от децата в предучилищна възраст да бъдат обхванати в детски градини и 

поне 98% от децата в задължителна училищна възраст - в подходяща форма на образование; 
• Подобрена грижа за поне 400 деца, настанени в алтернативни форми на семейна 

грижа;  
• 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;  
• Извеждане на поне 50% от децата от специализирани институции в семейна среда чрез 

реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване в алтернативна семейна 
грижа; 

• Постигнато намаляване с 90% на децата от област Шумен, отглеждани в 
специализирани институции; 

• Повишена информираност/чувствителност на обществеността в област Шумен към 
проблемите на децата и лицата, настанени в специализирани институции;  

• 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;  

• Подобрена грижа за около 400 стари хора и възрастни с увреждания, настанени в 
преустроени и ремонтирани домове; 

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 15% от старите хора в 
област Шумен с приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани населени места; 
 

6. Интервенция - инструменти 
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Социалните услуги ще се предоставят на две нива – общинско и областно. На всяко от 
нивата ще бъдат изградени партньорски мрежи, които ще обединяват досега съществуващите с 
планираните социални услуги.  

• Посочено е развитието на съществуващите социални услуги в перспектива: 
разширяване, реформиране или към закриване на всяка услуга/дейност; 

• Очертано е разкриването на нови социални услуги за всички целеви групи, 
включително иновативни услуги, които не съвпадат изцяло със стандартните държавно-
делегирани дейности;  

• Планирани са междусекторни „ смесени” иновативни услуги и програми с 
включване на свързани сектори - образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и 
инфраструктура , чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се 
създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги; 

• Част от услугите ще бъдат междуобщински, други мобилни, заради икономическа 
ефективност и липса на достатъчно специалисти в по-малките общини и населени места.  

 

7. Стратегически и специфични цели 
Определените стратегически и специфични цели и планираните мерки и дейности са 

основани на изведените рискови фактори, проблемите на идентифицираните рискови групи и 
възможността за решаването им съобразно наличните ресурси.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Превенция на социалното изключване  

Анализите на международната и българската практика показват, че разкриването на 
услуги по превенция във всички рискови фактори е изключително ефективно - както в 
икономически аспект, така и по отношение предотвратяване на социалната изолация и 
изключване. Планираните услуги по този приоритет 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, противоправно поведение, социална 
маргинализация. Тези услуги ще бъдат развивани на общинско ниво и ще бъдат максимално 
мобилни, за да могат да обхванат максимално голям брой ползватели.  

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

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

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

Специфична цел 1.4. Социалното включване и реализация на възрастни хора с 
увреждания в обичайната среда. 

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

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

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Деинституционализация и развитие на алтернативни 
социални услуги 
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На територията на област Шумен има множество специализирани институции (СИ) за 
деца и възрастни. Държавната политика от 2000 г. активно насърчава процеса на 
деинституционализация поради няколко причини: социална изолация на потребителите: деца, 
хора с увреждания, възрастни хора; значителни финансови разходи и скъпа поддръжка на 
институциите; случаи на недобри условия и качество на грижите. Планираните дейности по 
този приоритет трябва да доведат до значително намаляване на дела на хората в 
специализирани институции в област Шумен чрез развиване на алтернативни социални услуги 
за извеждането им, реформиране и закриване на институции, подобряване на грижите чрез 
предоставяне на качествени социални услуги в среда, близка до домашната.  

Специфична цел 2.1. Подготовка на специализираните институции за 
трансформация/закриване. 

Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от специализирани институции в различни 
форми на семейна грижа.. 

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

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

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

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

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

 
Изпълнението на Стратегическа цел 1 и Стратегическа цел 2 се допълва функционално от: 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Развитие на човешките ресурси 

 За да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги е необходимо 
изграждането на достатъчен капацитет на областно и общинско ниво чрез осигуряване на 
квалифициран и компетентен персонал за управление и предоставяне на услуги. 

Процесите по управление и предоставяне на социални услуги на областно и общинско 
ниво от местните власти, социалните служби и доставчиците на социални услуги включват: 
планирането и разкриването на нови социални услуги, реформирането и подобряването на 
обема и качеството на съществуващите и изискват развитие на човешките ресурси на всички 
нива чрез обучения, супервизия и различни форми на подкрепа.  

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

Специфична цел 3.2. Подкрепа за развитие персонала, предоставящ социални услуги. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. Развитие на междусекторно сътрудничество и 
междуобщински партньорства в социалните услуги. 

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

Специфична цел 4.1. Утвърждаване на механизми за междусекторно сътрудничество. 

Специфична цел 4.2. Стимулиране на междуобщинско партньорство. 

 

Мерки и дейности  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Превенция на социалното изключване  

 

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

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца в Центрове за 
обществена подкрепа.  

Мярка 1.1.2. Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие на 
уязвимите семейства и деца. 

Мярка 1.1.3. Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 
институции.  

Мярка 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.  

Мярка 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 

Мярка 1.1.6. Превенция на рисково поведение и подкрепа за преодоляване на 
последиците от него при деца и младежи. 

 

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца в Центрове за 
обществена подкрепа.  

Предоставяните услуги във всеки Център за обществена подкрепа включват: семейно 
консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с развитието на 
децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в 
семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за 
професионално ориентиране на деца и младежи; семейно планиране, подготовка за 
родителстване, работа на ниво родилен дом, психологическо консултиране и рехабилитация, 
обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни програми на ниво училище, 
информационни кампании, оценяване, обучение, наемане и подкрепа на приемни родители, 
подготовка и подкрепа на осиновители.  

В 2 Центъра за обществена подкрепа - съществуващия ЦОП в гр. Шумен и новия в гр. 
Велики Преслав ще се оказва и спешен прием на деца жертви на насилие и неглижиране в 
семейството си. Ползвателите на ЦОП ще бъдат насочвани от ОЗД и други свързани структури 
– медицински професионалисти и лечебни заведения, детски градини и училища, структури от 
системата на борба с противообществените прояви, общински администрации и др. Центровете 
за обществена подкрепа ще предоставят услуги в своите помещения и чрез мобилни екипи. 
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Стартирането на дейността на ЦОП в общините от област Шумен като държавно 
делегирана дейност е предвидено за 2012-2013 г., тъй като тези услуги се явяват в центъра на 
общинските мрежи и ще предоставят по-голяма част от предвидените дейности за превенция и 
за подкрепа на деца и семейства, както и значителна част от дейностите по 
деинституционализация на грижите за децата, планирани в Стратегическа цел 2.  

Стар текст:  

Дейност 1.1.1.1. Разкриване на нови Центрове за обществена подкрепа: 

- Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав с капацитет 30 места и 
предполагаем брой ползватели за година 80 – 100 души. Новият ЦОП ще работи за превенция 
на социалното изключване като обърне специално внимание на обхващането на уязвимите 
семейства с деца в риск от компактните етнически общности в общините Велики Преслав, 
Смядово и Върбица. Този ЦОП ще има и допълнителна дейност - спешен прием на деца жертви 
на насилие и неглижиране в семейството си,  

- Център за обществена подкрепа в с. Венец с капацитет 30 места и предполагаем брой 
ползватели около 80 – 100 души за година.  

- Център за обществена подкрепа в г. Хитрино с капацитет 20 места и предполагаем 
брой ползватели за година около 50 – 60 души.  

Подготовката за разкриване на всички ЦОП ще стартира през 2011 г. с избор на 
подходящи помещения и определяне на източници на финансиране – собствени средства и/или 
привлечени външни инвестиции. Общините ще изготвят и проектни предложения за създаване 
на ЦОП. Първите ЦОП ще започнат да функционират през 2012 г. и най-късно през 2013 г. ще 
достигнат пълен капацитет. До края на периода във визираните по-горе общини ще имат 
функциониращи ЦОП.  

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 
 
Дейност 1.1.1.1. Разкриване на нови Центрове за обществена подкрепа: 
- Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав с капацитет 30 места и предполагаем 
брой ползватели за година 80 – 100 души. Новият ЦОП ще работи за превенция на социалното 
изключване като обърне специално внимание на обхващането на уязвимите семейства с деца в 
риск от компактните етнически общности в общините Велики Преслав, Смядово и Върбица. 
Този ЦОП ще има и допълнителна дейност - спешен прием на деца жертви на насилие и 
неглижиране в семейството си,  
- Център за обществена подкрепа в с. Венец с капацитет 30 места и предполагаем брой 
ползватели около 80 – 100 души за година.  
- Център за обществена подкрепа в г. Хитрино с капацитет 20 места и предполагаем брой 
ползватели за година около 50 – 60 души.  

- Център за обществена подкрепа в гр. Шумен, ул. “Възрожденец” №17, ет. 3, с 
капацитет 25 места. 

 

Дейност 1.1.1.2. Продължаване и разширяване на дейността на ЦОП в гр. Нови пазар с 
капацитет 63 – увеличение на капацитета на 83 места. Услугите са възложени за управление на 
външен доставчик - НПО. Продължаване и разширяване на дейността на съществуващи ЦОП: 

Дейност 1.1.1.3.  Продължаване и разширяване на дейността ЦОП в гр. Шумен с 
капацитет 64 , планира се увеличение на капацитета на ЦОП  на 100 места. 
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Центърът за обществена подкрепа Шумен ще продължи да предоставя всички услуги, 
описани по-горе, както и спешния прием на деца в криза. Същевременно той ще изпълнява 
ролята и на Ресурсен център за останалите ЦОП в областта, особено в сферата на приемна 
грижа и осиновяване (описано в мерките 1.2.2. и 1.2.3.). Центърът ще продължи да изнася 
своите услуги близо до най-уязвимите семейства и деца и да развива съвместните си дейности 
с другите структури и институции, локализирани в Шумен. 

Дейност 1.1.1.4.  Продължаване на дейността на услугата Център за работа с деца на 
улицата с капацитет 15, който функционира в една сграда заедно с ЦОП. Услугите са 
обединени в Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) и са възложени за 
управление на НПО. 

 

Мярка 1.1.2. Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие с обхват 
на уязвимите семейства и деца. 

По тази мярка ще бъдат осъществени дейности за насърчаване развитието на деца от 0 до 
7 годишна възраст. Те са насочени към развиване и подобряване на уменията за родителстване 
у родители с малки деца, стимулиране на развитието на децата в тази възраст (спрямо 
стандартите за ранно детско развитие), включване в предучилищна подготовка и училищно 
образование. Дейностите ще включват партньорство между социалния, образователния и 
здравния сектор. 

Дейност 1.1.2.1. Превенция на нежелана и ранна бременност – дейност към ЦОП за: 

- Информиране, консултиране и обучения по въпросите на семейното планиране; 
- Услуги по репродуктивно здраве; 
- Превенция на рисково сексуално поведение при децата и младежите; 
- Информационни кампании в малцинствени общности – съвместни инициативи на 

НПО и медиатори от съответната общност; 
- Информационни кампании в средни учебни заведения – съвместни инициативи с 

РИОКОЗ, РИО на МОМН, училищни медицински специалисти и педагогически съветници, 
общински власти, училищни настоятелства, младежки и родителски организации, НПО. 

Тези услуги ще допринесат и за превенцията на нежеланата бременност и за намаляване 
на риска от изоставяне и институционализация на новородени деца. 

Дейност 1.1.2.2. Развиване на умения за родителстване и пренатална подкрепа. Тази 
дейност включва съвместна работа на ЦОП в общините, здравни медиатори, лични лекари, 
лекари-специалисти от доболничната и болничната помощ. Услуги по подкрепа на родителите 
и ранно детско развитие ще бъдат разкрити и в процеса на намаляване на капацитета на ДДЛРГ 
„Слънце” Каспичан.  

Дейността е насочена към: 

- Подкрепа, информиране и консултиране за необходимостта от ранна регистрация на 
бременността; 

- Включване на социален работник при проследяване на бременността (на бременната и 
на социалната среда) при всички регистрирани случаи на необходимост от подкрепа; 

- Установяване на възможни рискове за детето – от здравословен и социален характер и 
стартиране на социална работа при установен риск от раждане на дете с увреждане или риск от 
изоставяне; 

- Приоритетно подпомагане на бременната жена – съвместна работа на ЦОП в 
общините и дирекциите „Социално подпомагане”; 

- Училище за бъдещи родители – информиране и консултиране по въпроси, свързани с 
пренаталното развитие; процеса на раждане и след родилния период; подкрепа за посрещане на 
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детето във физически и емоционален план; следродилна рехабилитация. „Училището за 
бъдещи родители” ще се изпълнява съвместно от ЦОП в общините, лечебни заведения, 
организации с нестопанска цел. 

- Училище за родители, семейно консултиране и подкрепа – дейности, осъществявани 
от ЦОП в общините. 

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

Тази дейност изисква съвместна работа на болничното ръководство и персонала на Родилно 
отделение в МБАЛ Шумен, общински власти, РЦЗ, ДСП и ЦОП в общините, насочена към: 

- Застъпничество за промяна на политиката и подкрепа на връзката “майка-бебе” в 
Родилно отделени; 

- Осигуряване на възможност за престой на родителите в лечебното заведение при 
хоспитализиране на бебето. 

Дейност 1.1.2.4.. Осигуряване на здравни грижи. Дейност ще бъде осъществявана 
съвместно от лични лекари, детски и лечебни заведения, ЦОП в общините, здравни медиатори 
и ще включва: 

- Информиране и консултиране на родителите и проследяване на развитието на детето;  

- Извършване на редовни имунизации, особено на на деца от етническите общности  

Дейност 1.1.2.5. Услуги в подкрепа на родителската грижа за деца до 7 години. 
Предоставят се от ЦОП в общините, съвместно с общински администрации, лечебни 
заведения, образователни институции, дирекции “Социално подпомагане”, организации с 
нестопанска цел. 

- Обхващане в детски ясли и градини. Планирането на местата в яслите и детски 
градини ще бъде съобразено с темповете на демографско развитие. Чрез мобилните екипи на 
ЦОП ще се насърчава записването на децата в ясли и детски градини. Общините ще продължат 
да субсидират таксата за детски заведения за уязвимите семейства.  

- Организиране на почасови услуги за деца – под формата на детегледачки или фамилни 
центрове в места, където няма възможност за достъп на децата до масови детски градини. Тези 
услуги ще бъдат организирани като частни инициативи или в рамките на национални програми 
на МТСП и МОМН; 

- Предоставяне на краткосрочно подпомагане (храна, дрехи, памперси) за семейства с 
деца (0-3 години) в случаи на тежки социални проблеми (от общините, ДСП, НПО, 
хуманитарни организации); 

- Предоставяне на услуги по проект „Социално включване”, финансиран от Световна 
банка за интегрирани услуги – в социалната, образователна и здравната сфера за деца от 0 -3 
години и от 3 до 7 годишна възраст и техните родители.  

 

Мярка 1.1.3. Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 
институции. 

Дейностите целят „затваряне на входа” към специализираните институции, чрез 
комплексни програми за семейна подкрепа – социална, достъп до образование, здравни грижи, 
жилищна политика, заетост и др. Успехът на дейностите зависи от тяхната своевременност - 
ранна социалната работа и подкрепа на бъдещата майка, нейното семейство и близко 
обкръжение.  
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Дейност 1.1.3.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в 
биологичното семейство. Съвместни инициативи на лечебните заведения, ЦОП в общините, 
ДСП, ОЗД, които включват: 

- Информиране и консултиране на родилки за последиците от институционалното 
отглеждане на децата, особено в първите 6 месеца от раждането; 

- Активна работа на социалните работници (от МБАЛ Шумен и съответните ЦОП) в 
родилното отделение за подкрепа на родилки с риск от изоставяне на бебето си. 

 Останалите услуги са описани в Мярка 2.4.3. Разкриване на нови медико-социални 
услуги за новородени и техните семейства. 

 

Стар текст: 
Дейност 1.1.3.2. Продължаване на дейността на Звено “Майка и бебе” към КСУДС ГР. 

Шумен с капацитет 8 места: 
- Социална работа за насърчаване на родителската привързаност; 
- Подпомагане на младите майки чрез социално, психологическо и юридическо 

консултиране и подкрепа; 
- Настаняване, временен престой и грижа до 6 месеца на бременни жени и майки с 

бебета в риск да изоставят децата си. 
 
Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 

на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 1.1.3.2. Продължаване на дейността на Звено “Майка и бебе” към КСУДС гр. 
Шумен с капацитет 6 майки + 6 деца.  

 
Дейност 1.1.3.3. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства. 

Тази дейност ще бъде осъществявана съвместно от ЦОП и ДСП (които идентифицират 
рисковите семейства), бюрата по труда, образователните структури, структури за 
професионално обучение, лечебни заведения и общинските администрации. Те включват: 

- Информиране, консултиране и придружаване до наличните форми на социално 
подпомагане и административни услуги; 

- Подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и 
преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост; 

- Подкрепа за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за 
здравно осигуряване и налични здравни грижи; 

- Осигуряване на общински жилища за временен престой на семейства в жилищна 
криза; 

- Осигуряване на спешно настаняване на деца и семейства в криза в центровете за 
спешен прием в Шумен; 

- Семейно консултиране и подкрепа на семействата за преодоляване на семейни кризи и 
взаимоотношения в семействата, което ще се осъществява от ЦОП в общините. 

 

Мярка 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. 

По тази мярка са описани само допълнителни и специално насочени дейности за 
включване на децата в предучилищна и задължителна училищна възраст в съответна форма на 
подготовка и образование. Планираните дейности се изпълняват съвместно от училищата, РИО 
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на МОМН, общински администрации, кметове и кметски наместници, детски заведения, 
Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици 
със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП), ЦОП и центровете за деца на 
улица в общините в синхрон с националните приоритети за осигуряване на равен достъп до 
образование и развитие на интегрирано и включващо образование. 

Дейност 1.1.4.1. Общински политики и мерки за осигуряване на правото на децата на 
достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище: 

- Осигуряване на специализиран транспорт за деца в зависимост от възрастта им до 
детските градини и училища (особено за малките населени места); 

- Осигуряване на общежития за живеене на учениците, които учат в средни училища в 
Шумен и са от други населени места и от други общини; 

- Целенасочена политика на общините за подобряване на привлекателността на 
училището и мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния процес.  

- Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка с провеждане на кампании за 
записване на децата осигуряване на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост. 
Работа с родители на деца от за промяна на нагласите по отношение на образованието;  

- Организиране на групи за подготовка за постъпване в училище за деца, които не 
владеят български език в ЦОП и центровете за деца на улицата; 

- Включване на децата и младежите в различни училищни инициативи;  
- Осъвременяване по подходящ начин на преподаването с включване на интерактивни 

методи; 
- Осигуряване на занимални за ученици до 4 клас в общообразователните училища в 

областта. 
 

Мярка 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 

Дейностите по тази мярка насочени към създаване на чувствителност сред обществото и 
професионалистите за разпознаване на причините, формите и симптомите на насилие, 
осигуряващи бърза и адекватна реакция на закрила. Те включват и създаване на система от 
мерки за превенция на насилието над деца чрез развиване на техните умения за себеотстояване 
и защита; намаляване на агресивното поведение и отношения сред децата. Планираните 
дейностите се осъществяват от ЦОП в общините, ОЗД и ДСП, със съдействието на 
МКБППМН, органите на МВР и пробационните служби, лечебни заведения, образователни 
институции, НПО. 

Дейност 1.1.5.1. Осъществяване на кампании по специални образователни програми във 
всички детски градини и училища, както и в рамките на ЦОП, насочени към превенция на 
агресивно поведение сред деца, разпознаване на насилието и умения за защита; провеждане на 
лекции и дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги, междуучилищни прояви и 
инициативи на общинско и областно ниво.  

Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от детските градини, училищата 
(учители, педагогически съветници), ЦОП, центровете за работа с деца на улицата и 
МКБППМН. Програмите ще използват материали, разработени от ДАЗД, НПО и други 
организации.  

Дейност 1.1.5.2. Обучение на поне 30 професионалисти за разпознаване и сигнализиране 
за случаи на насилие. 

Обучението ще включва придобиване на знания за различните форми на неглижиране, 
насилие, злоупотреба и трафик, детски труд и неговите последици върху децата и симптомите, 
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с които се проявяват. Обучението ще бъде организирано от Регионалния център за развитие на 
човешките ресурси в област Шумен и по собствени програми на различни организации. В него 
ще бъдат включени социални работници, полицаи, възпитатели в детска градина, учители, 
лекари и медицински специалисти.  

Дейност 1.1.5.3. Обществени кампании за предотвратяване на насилието и други форми 
на злоупотреба и експлоатация 

Програмите и кампаниите ще бъдат насочени към деца, родители, професионалисти и 
широката общественост и. осъществявани от ЦОП, общинските администрации, МКБППМН, 
центровете за работа с деца на улицата. Темите ще включват различните форми на насилие 
(физическо, сексуално и психологическо), злоупотреба, експлоатация, тежки форми на детски 
труд, неглижиране. От особена важност е включването на темата за ефектите върху децата от 
раздялата с родители, които работят в чужбина. Програмите ще използват материали, 
разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ, НПО и други организации.  

Дейност 1.1.5.4. Преодоляване на последиците от преживяното насилие за деца, жертви на 
насилие и/или трафик. Услугите се предоставят от Спешен прием към ЦОП гр. Шумен и ЦОП 
гр. Велики Преслав; Кризисни центрове в гр. Шумен и гр. Каспичан. Дейностите са: 

- Предоставяне на консултиране и рехабилитация в ЦОП в общините, (описани 
подробно в Дейност 1.1.) 

- Предоставяне на краткосрочен подслон за деца – в Спешен прием в Шумен се 
предоставя подслон до 1 месец на деца в ситуация на криза, с капацитет общо 6 места; 

- Спешен прием ще се предоставя в новия ЦОП в гр. В. Преслав с 6 места; 
- Предоставяне на краткосрочен подслон за жени и деца жертви на насилие в Кризисен 

център. Ще бъдат разкрити 2 центъра - в гр. Шумен с 10 места и гр. Каспичан с 10 места;   
- Предоставяне на кризисна интервенция, психологическа подкрепа, юридическо и 

социално консултиране и информиране.  
Кризисните центрове са с капацитет по 10 места и престоят в тях е от 1 до 6 седмици.  

Дейност 1.1.5.5. Превенция на безнадзорността и тежките форми на детски труд и 
подкрепа за реинтеграция на децата на улицата. Дейността се изпълнява от ЦОП и Центъра за 
работа с деца на улицата в Шумен, който функционира в рамките на Комплекса за социални 
услуги за деца и е с капацитет 15 деца.  

- Работа с уязвими семейства и деца от ЦОП в общините и Центровете за работа деца на 
улицата за подобряване на взаимоотношенията в семействата, развиване на социалните им 
ресурси, съдействие за решаване на битови и жилищни проблеми; 

- Подкрепа за включване в образователната система и преодоляване на последиците от 
престоя на улицата на деца в 

Услугите на ЦРДУ са насочени към деца, за които има риск да попаднат на улицата, както 
и деца в риск от отпадане от училище чрез организиране на индивидуална и групова работа с 
тях за подготовка за постъпване и връщане в училище, развиване на социалните умения на 
децата, работа със семействата, дневен, полудневен и почасов престой. 

Дейности 1.1.5.6. Подобряване на възможностите за реакция в случаите на насилие над 
деца и експлоатация на детски труд.  

- Изпълнение на полицейска закрила и предоставяне на специализирана подкрепа – в 
Спешен прием към ЦОП Шумен;  

- Изслушване на деца, жертви и свидетели на престъпления в в специализираното 
помещение („Синята стая”) в КСУДС Шумен; 
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- Спазване на алгоритъма по подписаното Споразумение за междусекторно 
сътрудничество между общини, полиция, съд, прокуратура и другите заинтересовани страни за 
оповестяване и съвместна работа на институциите, включени в процеса. 

 

Мярка 1.1.6. Превенция на рисково поведение и подкрепа за преодоляване на 
последиците от него при деца и младежи. Мярката предлага дейности по подкрепа и 
консултиране на семействата с деца с рисково поведение чрез планиране на образователни 
програми и извънкласни занимания: спорт, клубове по интереси и др.; 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, рисково сексуално поведение и др. 

Дейностите се изпълняват се от общински администрации, медицински специалисти в 
учебните и детски заведения, младежки и родителски организации, ЦОП в общините, ЦРДУ, 
НПО. 

Дейност 1.1.6.1. Образователни програми и кампании в училище, в рамките на ЦОП и 
услугите за деца на улицата, насочени към превенция на рисково поведение - агресия, насилие, 
отклоняващо се поведение, рисково поведение на деца и младежи, здравна и социална просвета 
против зависимостите: провеждане на лекции и дискусии в часа на класа; организиране на 
хепънинги, междуучилищни прояви и инициативи на общинско и областно ниво. 

Дейност 1.1.6.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата. 

Необходимо е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като клубове по 
интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство, които се 
осъществяват от Детската школа по изкуствата и Ученическата спортна школа в гр. Шумен, 
училища, читалища, ЦОП като посредници или организатори, училищни настоятелства, РИО 
на МОМН, ЦРДУ, НПО. Осъществяване на кампании за здравна просвета от РИОКОЗ, 
училищните медицински специалисти и педагогически съветници. 

Дейност 1.1.6.3. Работа с деца, извършители на противообществени прояви. Включва 
индивидуални и групови програми с децата за развиване на про-социално поведение и техните 
семейства. Осъществяват се от ЦОП, МКБППМН, ЦРДУ, Пробационната служба.  

 

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

Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на роднини и близки, поели грижата за дете.  

Мярка 1.2.2. Развитие на приемната грижа.  

Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в подкрепа на кандидат-осиновители, осиновители и 
осиновени във всички общини на областта.  

 

Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на роднините и близки, поели грижата за дете.  

Планирани са съвместни дейности на ЦОП и ОЗД за настаняване в семейства на близки и 
роднини на деца от социални институции и деца в риск от изоставяне. Настаняването при 
близки и роднини и осиновяването осигуряват устойчива семейна грижа за детето и трайно 
решаване на проблема за бъдещето на изоставените деца. 

Дейност 1.2.1.1. Подкрепа за семействата на роднини и близки, които отглеждат деца като 
мярка за закрила. Предоставя се от планираните ЦОП в общините и включва: 
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- Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за новородени и по-големи 
деца, чиито родители заявяват намерение за изоставяне; 

- Предоставяне на подпомагане (храна, дрехи, памперси за деца от 0-1 година) в случаи 
на тежки социални проблеми; 

- Мобилизиране на разширеното семейство – използване на методите на Семейната 
групова конференция в ромски общности. 

 
Мярка 1.2.2. Развитие на приемната грижа.  

Тази мярка включва развиване от 2012 г. на приемна грижа в рамките на ЦОП в 
общините. Към момента приемната грижа все още не е държавно-делегирана дейност. Ако 
бъде включена в списъка на държавно-делегираните услуги, при прегледа на изпълнението на 
стратегията, ще бъдат предвидени разкриването на центрове за приемна грижа в областта. В 
областта съществува Областен център по приемна грижа към КСУДС – пилотен център, 
финансиран от УНИЦЕФ с 53 утвърдени приемни семейства и 47 настанени деца до момента. 

Центровете за обществена подкрепа ще изпълняват дейности по информационни 
кампании, оценка, обучение, назначаване и подкрепа на приемни семейства. Съществуващият 
ЦОП към КСУДС в гр. Шумен ще изпълнява ролята на координационно а ЦОП в гр. Нови 
пазар на подкрепящо звено за ЦОП в малките общини. В развитието на приемната грижа ЦОП 
работят в тясно партньорство с ОЗД за определяне на децата за настаняване и осъществяване 
на процеса на напасване между дете и семейство. 

Приоритетно ще бъде развивана приемна грижа за деца до 2 години. 

Стар текст: 

Дейност 1.2.2.1. Развитие на дейности по приемна грижа в съществуващите и 
планираните за разкриване ЦОП. Дейностите на ЦОП включват: 

- Провеждане на кампании и информационни срещи за популяризиране на приемната 
грижа на областно ниво, подготовка на обучителни материали и обучение на приемните 
родители в цялата област;  

- Подбор, обучение и оценка на кандидат приемни родители. 
- Наемане на професионални приемни родители; 
- Подкрепа за приемните семейства в процеса на напасване; 
- Наблюдение и подкрепа на приемното семейство. 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 1.2.2.1. Развитие на дейности по приемна грижа в общините и в 
съществуващите и планираните за разкриване ЦОП. Дейностите на ЦОП включват: 

- Провеждане на кампании и информационни срещи за популяризиране на приемната 
грижа на областно ниво, подготовка на обучителни материали и обучение на приемните 
родители в цялата област;  

- Подбор, обучение и оценка на кандидат приемни родители. 
- Наемане на професионални приемни родители; 
- Подкрепа за приемните семейства в процеса на напасване; 
- Наблюдение и подкрепа на приемното семейство. 
 

Дейност 1.2.2.2. Продължаване и разширяване на дейностите по Приемна грижа на 
областно ниво към ЦОП към КСУДС Шумен. 
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В допълнение към изброените дейности, ЦОП към КСУДС Шумен ще изпълнява и 
следните дейности към ЦОП в малките общини: 

• Координиране на информационните кампании; 

• Методическа помощ и подкрепа на персонала на ЦОП и ОЗД в малките общини, които 
работят по приемна грижа на общинско ниво; обучение на комисии по приемна грижа. 

 

Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в подкрепа на кандидат-осиновители, осиновители и 
осиновени във всички общини в областта. Изпълняват се Съвета по осиновяване към РДСП, 
ОЗД, ЦОП в общините, НПО.  

Дейност 1.2.3.1. Обучение и подготовка на кандидат осиновители. 

Обучението и подготовката се предоставя от ЦОП в общините на кандидат-осиновители, 
насочени от ОЗД и по собствено желание. Включва форми на индивидуална и групова работа. 

Дейност 1.2.3.2. Подкрепа на осиновители и осиновени. Тази дейност включва: 

- Подкрепа и мотивиране в следосиновителния период; 
- Формиране на групи за подкрепа на осиновители и осиновени деца; 
- Подкрепа в периода на прием на осиновеното дете в семейството – подкрепа в 

ежедневните грижи. 
Осъществяват се от ЦОП в общините при насочване от ОЗД и самостоятелна заявка от 

семейството. 

  
Специфична цел 1.3. Подкрепа на семействата с деца с увреждания за отглеждането им в 

семейна среда. 

Мярка 1.3.1. Подкрепа на родителите с цел превенция на изоставянето на деца с 
увреждания.  

Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална 
рехабилитация на деца с увреждания и подкрепа за техните семейства. 

Мярка 1.3.3. Осигуряване на достъп до дневна, почасова и заместваща грижа на деца с 
увреждания, отглеждани в семейна среда. 

Мярка 1.3.4. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и образование на 
деца с увреждания. 

 

Мярка 1.3.1. Подкрепа на родителите с цел превенция на изоставянето на деца с 
увреждания.  

Дейностите са насочени към навременна диагностика и ранна интервенция в случаите на 
раждане на дете с увреждане. Интервенцията предоставя: информация на семейството за 
медицинските аспекти на състоянието на детето, подготовка и подкрепа за необходимите 
грижи. Услугата включва и дейностите по ранно детско развитие. Предоставят се от 
планираните ЦОП в общините, медицински специалисти и лечебни заведения, Център за Ранна 
интервенция и предотвратяване изоставянето на бебета, НПО. 

Дейност 1.3.1.1. Разкриване и стартиране на услугата Център за „Ранна интервенция и 
предотвратяване изоставянето на бебета”. 

Центърът ще се разкрие в гр. Шумен и ще предоставя: 
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- Подкрепа на бременните жени от рисковите групи от психолог и лекар педиатър, които 
ще подготвят майката и членовете на семейството за предстоящото раждане и отглеждане на 
дете с увреждане. Целта е след раждането майката и семейството да не изпаднат в стрес и това 
да доведе до взимане на решение за изоставяне на детето;  

- Оказване на подкрепа след раждането на детето като в първите дни ще бъде в родилното 
отделение, а след изписването на майката в дома й. Съобразно увреждането на детето, в екипа 
ще се включват рехабилитатор, кинезитерапевт и др.;  

- Предоставяне на възможност за материална подкрепа на майката и новороденото – 
осигуряване на средства от първа необходимост за отглеждане на бебето;  

- Оказване на подкрепа от специализиран екип при раждане на недоносени бебета като се 
осигури съвместно пребиваване на майката с бебето или ежедневни посещения на майката при 
детето й в лечебното заведение, за да не се прекъсва емоционалната близост;  

- Организиране на информационни и комуникационни кампании за мобилизиране на 
общността за превенция на ранни забременявания, семейно планиране, ранно идентифициране 
на рискова бременност.  

 

Дейност 1.3.1.2. Изграждане на сътрудничество и обмен на информация между здравния и 
социалния (ЦОП) за пренатална диагностика, ранна регистрация на бременността и ранно 
установяване на риска от увреждане; предоставяне на психологически консултации и подкрепа 
на родителите преди и непосредствено след раждане на дете с увреждания. 

 

Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална 
рехабилитация на деца с увреждания и подкрепа за техните семейства. 

Тази мярка ще бъде осъществена чрез продължаване на функционирането на 
съществуващите услуги и развиване на нови за улесняване достъпа до здравна грижа, 
медицинска и социална рехабилитация.  

 
Стар текст: 
Дейност 1.3.2.1. Продължаване и утвърждаване на дейността на Център за социална 

рехабилитация и интеграция (ЦРСИ) на хора с физически увреждания гр. Шумен. 
Управлението е възложено на външен доставчик: Регионална организация на Съюза на 
инвалидите – Шумен. 

 
Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 

на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 1.3.2.1. Продължаване и утвърждаване на дейността на Център за социална 
рехабилитация и интеграция (ЦРСИ) на хора с физически увреждания гр. Шумен. 
Управлението е възложено на външен доставчик: Регионална организация на Съюза на 
инвалидите – Шумен (премахва се последното изречение) 

 
Капацитета на центъра е 25 места, но средномесечно обслужва над 40 деца и лица с 

увреждания. Ползвателите са от всички възрастови групи, преобладават лицата във възрастта 
между 31 и 60 години. Децата, ползващи социалните услуги на центъра са 10, като 6 от тях са 
на възраст от 8 до 18 години. Всички ползватели са от гр. Шумен. 

Целите на екипа на центъра са: добро образование и квалификация на хората с 
увреждания, равнопоставено участие на пазара на труда, активно включване в социалния 
живот. 
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Услугите, които се предоставят на потребителите са: консултиране и информиране; 
обучение (в мобилност; компютри и интернет; чуждоезиково обучение); медицинска 
рехабилитация (кинезитерапия и масажи; конна езда; плуване); дневни занимания (кръжоци за 
придобиване на умения; културни мероприятия; беседи; екскурзии); помощ при попълване на 
документи; придружаване; пазаруване; измерване на кръвна захар и кръвно налягане. Центърът 
разполага със специализиран микробус, който осигурява на потребителите с физически 
увреждания придвижване до социалната услуга без нужда от придружител. 

 
Дейност 1.3.2.2. Социална подкрепа в ЦОП в общините. 
Семействата с деца с увреждания ще ползват и услугите по семейно консултиране и 

подкрепа, развитие на родителски умения, осъществявани от ЦОП в общините в областта. 
(Дейност 1.1.1.1.) 

Дейност 1.3.2.3. Рехабилитация на деца и работа с родители в Дневни центрове за деца. 
Наред с дневната грижа в Центровете се предлагат и услуги за рехабилитация на деца с 
увреждания и работа с техните семейства, предоставяне на информация и подготовка за 
полагане на грижи в семейна среда: 

- В съществуващия Дневен центъра за деца и младежи гр. Шумен с капацитет 36 места; 

- Разкриване на нов Дневен център за деца с увреждания (седмична грижа) в с. Васил 
Друмев в сградата на ДДМУ (Дейност 1.3.3.2.) с капацитет 10 места; 

- Съществуващата практика на рехабилитация на деца с увреждания (от дома, но и не 
само от него) в ДМСГД гр.Шумен, да бъде продължена в новоразкрит самостоятелен Дневен 
център за деца с увреждания от 0-3 години в сградата на дома с капацитет 30 места. 

 

Мярка 1.3.3. Осигуряване на достъп до дневна, почасова и заместваща грижа деца 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. Дневната грижа за деца с увреждания ще бъде 
почасова, полудневна и целодневна. Тя има за цел да подготви децата, които до момента са 
живели изолирано, за включване в масови детски заведения и да предостави временна 
подкрепа на родителите и семействата. Целодневната грижа ще бъде използвана като краен 
случай, особено във формата на дневни центрове, поради риска от вторична 
институционализация и сегрегиране на децата с увреждане.  

Грижите могат да се предлагат в разнообразни форми. 

Дейност 1.3.3.1. Продължаване на дейността и увеличаване с 12 места на Дневен център 
за деца и младежи с увреждания в Шумен (до капацитет 36 места). Доставчик на социалната 
услуга е Община Шумен.  

Стар текст: 

Дейност 1.3.3.2. Разкриване на Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа в 
ДДМУ с. Васил Друмев община Шумен с капацитет 10 места. Всички органи и институции, 
ангажирани с грижа за децата от домовете на територията на община Шумен, работят в посока 
за извеждане на децата от институцията, която ще бъде преструктурирана, а в последствие 
закрита. 
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Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 1.3.3.2. Разкриване на Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа в 
ДДУИ “Калинка”,  с. Васил Друмев, община Шумен с капацитет 10 места. Увеличаване на 
капацитета до 30 места при установяване на необходимост и при възможност. Всички 
органи и институции, ангажирани с грижа за децата от домовете на територията на община 
Шумен, работят в посока за извеждане на децата от институцията, която ще бъде 
преструктурирана, а в последствие закрита. 

 

Стар текст: 

Дейност 1.3.3.3. Продължаване на работата на Дневния център за деца с увреждания в 
ДМГСД гр. Шумен и разкриване му в последствие като самостоятелна услуга за деца 0-3 
години с капацитет 30 деца.  

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 1.3.3.3. Продължаване на работата на Дневния център за деца с увреждания в 
ДМГСД гр. Шумен и разкриване му в последствие като самостоятелна услуга за деца 0-3 
години с капацитет 40 деца.  

 

Дейност 1.3.3.4. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП съгласно Закона за 
интеграция на хората с увреждания. Разкритите социалните услуги в общността ще 
предоставят информация, консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за 
получаване на техническите помощни средства от социалните услуги в общността за деца и 
възрастни.  

Дейност 1.3.3.5. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи - Личен 
асистент, Социален асистент и Домашен помощник за деца с увреждания. Предвижда се всяка 
община в област Шумен да осигури разкриването и развиването на този тип социални услуги в 
общността. 

Дейност 1.3.3.5. Предлагане на почасова грижа в рамките на дейността на ДЦДУ, ЦСРИ 
или ЦОП; 

 

Мярка 1.3.4. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и образование на 
деца с увреждания. 

Дейност 1.3.4.1. Обхващане за деца с увреждания в масови детски градини и ясли. През 
2011 г. - разработване на план за действие във всяка община, в който ще се предвиди: 

- Разкриване на места за деца с увреждания в детските ясли – с конкретен план къде, за 
колко деца, специфични проблеми; 

- Осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в детските 
градини, вкл. подкрепа за адаптиране към средата, осигуряване на транспорт. 

Дейност 1.3.4.2. Интегриране на децата с увреждания в масови училища с ресурсни 
учители - осъществява се от училищата, РИО на МОМН, Екипът за комплексно педагогическо 
оценяване (ЕКПО) към РИО и Ресурсния център за подкрепа на деца със СОП към МОМН с 
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подкрепата на общините, които трябва да осигурят необходимата достъпна среда за децата с 
увреждания – вътре и извън сградата на училището.  

Дейност 1.3.4.3. Продължаване на оптимизацията и преструктурирането на специалните 
училища за работа с деца с множество и тежки увреждания с регламентиране на нови функции 
и за подкрепа на процеса на интегриране в общообразователна среда; 

Дейност 1.3.4.4. Изграждане на подкрепяща среда за децата и учениците със специални 
образователни потребности чрез осигуряване на архитектурен, информационен и 
комуникационен достъп в училищата и детските градини и подобряване на системата от 
ресурсно подпомагане; Адаптиране на средата (предоставяне на подходящо обзавеждане и 
оборудване) на яслите, детски градини и учебни заведения за прием на деца и младежи с 
увреждания. 

Дейност 1.3.4.5. Подготовка и обучение на персонала на масовите детски заведения и 
училища за работа с деца и младежи с увреждания. Тази дейност се осъществява съвместно със 
структурите на образованието, общински администрации, ОЗД, ЦОП в общините, услуги за 
деца с увреждания в общността. 

Дейност 1.3.4.6. Осъществяване на кампании и работа в общността за приемане на децата 
с увреждания. Подкрепата за прием в масови детски заведения и дневни центрове, 
образователни институции се осъществява от ЦОП, дневни центрове и други услуги за деца с 
увреждания, общински администрации, ДСП, НПО и други. 

 

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

Мярка 1.4.1. Развиване на ЦСРИ за обхващане на хората с увреждания в цялата област. 

Мярка 1.4.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.  

Мярка 1.4.3. Развиване на целеви общински политики и мерки за социално включване на 
хората с увреждания. 

Хората с увреждания имат нужда от комплексни социални услуги: медицинска и 
социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации, обучение и подкрепа. 

 

Мярка 1.4.1. Развиване на ЦСРИ за обхващане на хората с увреждания в цялата област. 

ЦСРИ осигуряват за хората с увреждания необходимата комплексност от грижи. 
Консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо), информиране и подкрепа 
получават и семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания. Постепенно 
ще се развият мобилни услуги, които да обхванат хората с увреждания в други населени места 
и да осигурят достъп до услуги в семейна среда за децата и хората с увреждания, живеещи в 
малки изолирани населени места. Планираната мобилност е двупосочна. Първо, услугата ще 
отиде при клиента, когато не се изисква специално оборудване (например, рехабилитатор и 
психолог могат да предоставят част от услугите на място при посещение по адреси в селата по 
график); на място ще се предоставят консултации за семействата и обучения за ползване на 
техническите помощни средства и др. Второ, чрез осигуряване на специализиран транспорт 
клиентът може да бъде доведен до услугата в ЦСРИ.  

Дейност 1.4.1.1. Продължаване на функционирането на ЦСРИ за хора с увреждания гр. 
Шумен и увеличаване на капацитета от 25 места на 40. Ползвателите са от всички възрастови 
групи, преобладават лицата във възрастта между 31 и 60 години. Децата, ползващи социалните 
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услуги на центъра са 10, като 6 от тях са на възраст от 8 до 18 години. Услугите, които се 
предоставят на потребителите са: консултиране и информиране; обучение (в мобилност; 
компютри и интернет; чуждоезиково обучение); медицинска рехабилитация (кинезитерапия и 
масажи; конна езда; плуване); дневни занимания (кръжоци за придобиване на умения; 
културни мероприятия; беседи; екскурзии); помощ при попълване на документи; 
придружаване; пазаруване; измерване на кръвна захар и кръвно налягане. Центърът разполага 
със специализиран микробус, който осигурява на потребителите с физически увреждания 
придвижване до социалната услуга без нужда от придружител. 

Дейност 1.4.1.2. Продължаване и увеличаване на дейността на ЦСРИ за хора със зрителни 
увреждания гр. Шумен - от капацитет 25 места до осигуряване на капацитет от 40 места. 
Целите на работещите в Центъра са подкрепа за социална рехабилитация и интеграция на 
хората със зрителни увреждания, безплатно обучение в елементарна рехабилитация, 
адаптиране към зрителния дефект и формиране на умения за пълноценен и самостоятелен 
живот. 

Услугите, които се предлагат на потребителите са: ориентиране и мобилност; готварство; 
занимателна терапия; брайлово обучение; компютърна грамотност; полезни умения; физическа 
култура и спорт; консултиране; занимателна терапия, която включва следните клубове: клуб 
“Спортен риболов”, клуб “Музика”, клуб “Шах”, клуб “Цветарство и градинарство”, клуб 
“Излет и туризъм”, клуб “Приложно изкуство”, клуб “Здраве”. 

Дейност 1.4.1.3. Продължаване на функционирането на ЦСРИ за хора с увреждания       
гр. Шумен капацитет от 40 места. В Центъра се предлагат: консултиране; рехабилитация; 
терапия; ориентиране; информиране и обучение; групова работа; работа на терен; образование 
и обучение в полезни умения. 

Стар текст: 

Дейност 1.4.1.4. Разкриване на 6 нови ЦСРИ в общините Шумен (40 места), Велики 
Преслав, община Хитрино, община Венец, община Каспичан, община Нови пазар, община 
Никола Козлево, община Смядово, с капацитет по 30 места, които ще предоставят на 
потребителите услуги по: консултиране и информиране; обучение (в мобилност; компютри и 
интернет; чуждоезиково обучение); социална и медицинска рехабилитация; дневни занимания 
(кръжоци за придобиване на умения; културни мероприятия; беседи; екскурзии); помощ при 
попълване на документи и други услуги, подкрепящи формиране на умения за пълноценен и 
самостоятелен живот. 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 1.4.1.4. Разкриване на 6 нови ЦСРИ в общините Шумен (60 места), Велики 
Преслав - по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в 
общността” с капацитет 20 места и последващо обвързване на социалната услуга като 
делегирана държавна дейност с капацитет 30 места, община Хитрино, община Венец, 
община Каспичан - по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в 
общността” с капацитет 20 места и последващо обвързване на социалната услуга като 
делегирана държавна дейност с капацитет 30 места, община Нови пазар, община Никола 
Козлево, община Смядово - като се предвижда да бъде делегирана държавна  дейност, с 
капацитет 30 места. 

ЦСРИ ще предоставят на потребителите услуги по: консултиране и информиране; 
обучение /в мобилност; компютри и интернет; чуждоезиково обучение/; социална и 
медицинска рехабилитация; дневни занимания /кръжоци за придобиване на умения; културни 
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мероприятия; беседи; екскурзии/; помощ при попълване на документи и други услуги, 
подкрепящи формиране на умения за пълноценен и самостоятелен живот. 

 

Дейност 1.4.1.5. Разкриване на Дневен център за възрастни с увреждания с. Друмево с 
предоставяне на услуги за удовлетворяване на здравни и рехабилитационни потребности, както 
и на потребностите от социални контакти и организация на свободното време. Планиран 
капацитет 30, срок за разкриване 2011-2012 г. 

Стар текст: 

Дейност 1.4.1.5. продължаване дейността на Дневен център за възрастни хора с 
увреждания в гр. Смядово с 20 места. 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 1.4.1.6. Продължаване дейността на Дневен център за възрастни хора с 
увреждания в гр. Смядово с 20 места. 

Продължаване дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. 
Кюлевча и увеличаване капацитета на услугата от 30 на 40 места. 

 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Нова: Дейност 1.4.1.7. Разкриване на Дневен център за възрастни с увреждания със 
седмична грижа, с. Васил Друмев. Планиран капацитет 20 места. 

 

Мярка 1.4.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.  

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като помощ при 
хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и 
почасови услуги извън дома (в дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа). 
Тези услуги ще бъдат организирани около съществуващите домашни социални патронажи.  

Дейност 1.4.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за 
хора с увреждания – домашен помощник, социален и личен асистент (продължение на 
националните програми - ДП, СА, ЛА, ОП ”РЧР”). Идентифицираните потребности на 
рисковите групи изискват увеличение поне с 30% на наетите асистенти/домашни помощници 
за лица с увреждания. Дейностите ще бъдат осъществявани от общините и доставчиците на 
социални услуги.  

Дейност 1.4.2.2. Увеличаване на броя на потребителите на Домашните социални 
патронажи и увеличаване на обхвата им във всички общини от област Шумен (2011-2016) с 
включване на повече хора с увреждания. 

- Разширяване на обхвата на услугите - като територия и брой потребители поне с 20%; 

- Включване на допълнителни услуги в подкрепа на самостоятелния живот на лицата с 
увреждания: подпомагане при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване. 
Съдействие за осигуряване на адаптирана среда и технически помощни средства; 
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- Подобряване на материалните условия за работа на Домашните социални патронажи 
(подобряване на обзавеждането и оборудването, подмяна на автомобилите). 

Дейност 1.4.2.3. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество за улесняване 
на достъпа до технически помощни средства и достъпна среда в дома по програмите на АХУ и 
Закона за хората с увреждания.  

Дейност 1.4.2.4. Разширяване на услугите в подкрепа на близките, които полагат грижи за 
хора с увреждания в домашна обстановка. Предоставяне на специализирана подкрепа на 
близките при инцидент с член от семейството, който води до инвалидизация – информиране и 
консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо). Подкрепата се предоставя от 
ЦСРИ в общините. 

 

Мярка 1.4.3. Развиване на целеви общински политики и мерки за социално включване на 
хората с увреждания. 

Дейностите се изпълняват съвместно от общински администрации, организации на хора с 
увреждания, НПО. 

Дейност 1.4.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в 
общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини с 
определяне на конкретните задачи по общини.  

Дейност 1.4.3.2. Дейности на ДБТ, общините и местни НПО за предоставяне на достъп до 
доходи, заетост, професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за лицата 
с увреждания, адаптиране на работната среда.  

Дейност 1.4.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на по-
широки възможности за самостоятелен живот – обучение на хората с увреждания, жилище, 
доходи, достъп до услуги и подпомагане, адаптиране на публичния транспорт и сигнална 
уредба за хора с различен тип увреждания. 

  
Специфична цел 1.5. Подкрепа за социалната интеграция и реализация на младежи, 

маргинализирани лица, хора със зависимости и с психични разстройства. 

Мярка 1.5.1. Развиване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване на 
последиците от рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни.  

Мярка 1.5.2. Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с психични 
разстройства. 

Тези услуги имат за цел да свържат младежите и лицата от уязвимите групи с подходящи 
социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и други услуги в 
зависимост от техните нужди и проблеми. Услугите са свързани с други услуги, така че да 
могат комплексно да се решават проблемите на младежите и лицата от уязвимите групи: 
социална изолация, ниска социална компетентност или незнанието/ неумението да се обърнат 
към подходяща институция или специалист, които да им помогнат в решението на проблемна 
ситуация. 

 

Мярка 1.5.1. Развиване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване на 
последиците от рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни.  

Дейност 1.5.1.1. Развиване на услуги за превенция в Дневни центрове, ЦСРИ и ЦОП в 
общините. 
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Услугите ще бъдат насочени към млади хора в риск, на възраст 18-35 и лица на възраст 
35-65 години, както следва: млади хора, след престой в специализирани институции, младежи 
и лица над 35 години преодолели сериозен здравословен проблем, психическа или физическа 
травма, преодолели зависимости, след периода на лечение, жертви на домашно насилие или 
трафик, дълготрайно безработни лица, хора с вируса на ХИВ и СПИН.  

Те ще включват: развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково 
поведение; психологическо консултиране; семейно консултиране; медиация; рехабилитация; 
младежки информационно-консултантски и обучителни услуги; обучителни услуги, свързани с 
повишаване на квалификацията, преквалификация, кариерно консултиране и посредничество 
за намиране на работа. 

Дейност 1.5.1.2. Подобряване на условията в общинските социални жилища в гр. Шумен 
за настаняване на младежи, напускащи институции и освободени лица от места за задържане. 

 Дейност 1.5.1.3. Разкриване на Център за временно настаняване в гр. Шумен с капацитет 
20 места, със срок за настаняване не повече от 3 месеца в рамките на календарната година и 
разширяване на териториалния обхват към всички населени места от област Шумен.  

 

Мярка 1.5.2. Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с психични 
разстройства. 

Дейност 1.5.2.1. Продължаване на дейността на 3 Защитени жилища в Шумен и Смядово 
(с капацитет по 8+9+7 места) за осигуряване на алтернативна грижа за лица с психични 
проблеми и предотвратяване на институционализацията им. 

Дейност 1.5.2.2. Разкриване на 2 нови Защитени жилища в гр. Смядово с капацитет по 8 
места.за осигуряване на алтернативна резидентна грижа за хора с психични разстройства и 
предотвратяване на институционализацията. 

 

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

Мярка 1.6.1. Създаване на комплекси от услуги за подкрепа на възрастни хора. 

 

Дейностите по тази цел включват изграждане на партньорски мрежи от услуги на 
общинско ниво и/или развиване на комплексни услуги за възрастни и самотни стари хора, 
организирани около съществуващите Домашни социални патронажи, Дневни центрове 
(планирани в Дейност 1.6.1.2.) или ЦСРИ (по Мярка 1.4.1.) във всички общини от област 
Шумен.  

 

Мярка 1.6.1. Създаване на комплекси от услуги за подкрепа на старите хора в общините 
на областта.  

Тези комплекси могат да обединят административно на функционален принцип  
съществуващите и новооткрити услуги за стари хора – Домашен социален патронаж, домашни 
помощници, социални асистенти, Дневни центрове. 

Дейност 1.6.1.1. Разкриване на Домашен социален патронаж в г. Хитрино с капацитет 100 
места. Разширяване при необходимост на обхвата на съществуващите Домашните социални 
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патронажи в гр. Велики Преслав, Върбица, Каспичан, Нови пазар и Шумен с общ капацитет 
1 100 места с дейности по: 

- Предлагане на храна; 
- Помощ в домакинството; 
- Хигиенно и санитарно обслужване; 
- Помощ за излизане и придвижване;  
- Съдействие за достъп до здравни и социални услуги. 
 

Дейност 1.6.1.2. Разкриване на нови Дневни центрове за възрастни хора в гр. Шумен и с. 
Панайот Волов, община Шумен с капацитет по 30 места всеки. 

Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, предлагаща 
храна, дневна грижа и възможности за общуване. Освен тях, клубовете на пенсионера и други 
форми на услуги също осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване на 
ежедневието и социални контакти.  

Дейност 1.6.1.3. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на 
пенсионера, предоставящи възможности за общуване, социален живот, медицински и др. 
услуги за стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно 
придвижване. При необходимост ще се разкрият нови клубове. 

Дейност 1.6.1.6. Разширяване на услугите в домашна среда - домашен помощник, 
социален асистент, личен асистент с увеличен капацитет.  

Тези услуги осигуряват домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, помощ за 
излизане и придвижване и др. дейности в подкрепа на стари хора, които им позволяват по-
дълго да живеят в своя дом и в семейна среда. Реалното увеличение на тези услуги през 2011-
2015 г. ще зависи от предоставените възможности за финансиране по националните програми и 
по програмата на АХУ. 

- Осигуряване на услугата Домашен помощник по Национална програма с увеличение 
от 30%, предвидени на основата на идентифицираните потребности.  

- Осигуряване на услугите Социален и Личен асистент с увеличение от 30%, 
предвидени на основата на идентифицираните потребности.  

Дейност 1.6.1.7. Продължаване функционирането на Обществената трапезария в гр. 
Шумен с капацитет 50 места, която предлага храна на хора, изпаднали в безпомощност, без 
доходи и близки, самотни възрастни и инвалиди; скитащи и безпризорни лица. Участие на 
другите общини по програми на МТСП за финансиране на Обществени трапезарии.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Деинституционализация и развитие на алтернативни 
социални услуги 

  
Специфична цел 2.1. Подготовка на специализираните институции за 

трансформация/закриване. 
Мярка 2.1.1. Разработване на планове за трансформация/закриване на специализираните 

институции за деца. 

Мярка 2.1.2. Разработване на планове за трансформация и подобряване на качеството на 
грижа в специализираните институции за хора с увреждания и стари хора.  
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Мярка 2.1.1. Разработване на планове за закриване/трансформация на специализираните 
институции за деца. 

През първата година на стратегията (2011 г.) ще бъдат разработени планове за 
закриване/трансформация на всички специализирани институции за деца на територията на 
областта: ДМСГД гр. Шумен, ДДМУ с. В. Друмев, 3 ДДЛРГ в гр. Шумен, гр. В. Преслав, гр. 
Каспичан. Те ще следват заложените в Стратегията дейности и ще бъдат институционално 
подкрепяни от МТСП – АСП, ДАЗД, МЗ, УНИЦЕФ, държавни и местни власти и др.. 

Дейност 2.1.1.1. Създаване на общински работни групи в общините Шумен, Каспичан и 
Велики Преслав за разработване на планове за закриване/трансформация на СИ за деца на 
техните територии. Работата им ще бъде подпомагана от експерти от РДСП, РЦЗ, НПО, 
УНИЦЕФ и др. за консултиране и подкрепа на процеса чрез провеждане на срещи, посещения 
на място, дискусии, съвместна разработка на предложения. 

Дейност 2.1.1.2. Изработване на планове за закриване/трансформация на 5 СИ за деца в 
област Шумен. В тези планове се описва изпълнението на следните основни етапи: 

- актуализиране на индивидуалните оценки и на тяхна основа актуализиране на 
плановете за действие на всички деца, настанени в СИ, като се заложат за всички деца 
реалистични дългосрочни и краткосрочни цели и социални услуги, необходими за извеждане 
на децата.  

- Оценка на човешките ресурси, планове за допълнителна професионална квалификация 
на персонала и препоръки за пренасочване към новите социални услуги и/или дейности, които 
ще се развият в съответната община; 

- Планиране на бъдещето на материалната база и ресурсите на институцията; 
- Изпълнение на индивидуалните планове на всички деца, постепенно извеждане на 

децата от СИ; 
- Закриване/трансформиране на институцията и изпълнение на плана за използване на 

материалната база и ресурсите на институцията. 
 

Мярка 2.1.2. Разработване на планове за трансформация и подобряване на качеството на 
грижа в специализираните институции за хора с увреждания и стари хора. 

Плановете ще бъдат разработени през първата година от действието на Стратегията 
(2011г.). 

Дейност 2.1.2.1. Създаване на общински работни групи за разработване на планове за 
трансформация и подобряване качеството на грижа в СИ за възрастни и стари хора в областта с 
участието на експерти от РДСП, РЦЗ, НПО за консултиране и подкрепа на процеса чрез 
становища, предложения, участие в работни срещи, дискусии и други планирани мероприятия. 

Дейност 2.1.2.2. Изработване на планове за трансформация и подобряване качеството на 
грижа в СИ за възрастни хора с увреждания и стари хора в област Шумен. В тези планове се 
описва изпълнението на следните основни етапи: 

- Индивидуална оценка и планиране за всяко лице, настанено в СИ.  
- Оценка на човешките ресурси и планиране на допълнителна професионална 

квалификация на персонала с оглед възможности за пренасочване към новите социални услуги 
и/или дейности, които ще се развият в съответната община; 

- Оценка и планиране на преустройство на материалната база и ресурсите на 
институцията; 

- Изпълнение на индивидуалните планове на всички лица. 
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Специфична цел 2.2. Настаняване на деца от специализираните институции в различни 
форми на семейна грижа. 

Мярка 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. 

Дейностите по тази специфична цел се изпълняват: текущо, като част от задължителните 
дейности на ЦОП, ОЗД и СИ по подкрепа на децата, настанени в СИ и при необходимост – с 
по-широк обхват, в съответствие с актуализираните институционални проекти за 
трансформиране и постепенно закриване на СИ (съгласно мерките по специфична цел 2.4.). 

Мярка 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. 

Поне 50% от децата, настанени в специализирани институции трябва да бъдат изведени и 
настанени в семейна среда. 

Дейност 2.2.1.1. Реинтеграция в биологичното семейство.  

Услугите по реинтеграция на децата в биологичното семейство ще се предоставят от ЦОП 
в общините и включват подкрепа на детето и на семейството. 

- Подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки с биологичните родители, братя и 
сестри; 

- Подкрепа на детето при реинтеграция в семейството; 
- Подкрепа на биологичните родители при поемане на грижата за деца, отглеждани в 

институции. Информиране и консултиране за права и отговорности. Услуги за изграждане на 
родителския капацитет. 

За изпълнението на тази дейност ще бъдат сформирани мобилни екипи към ЦОП Шумен, 
Нови пазар и Велики Преслав по реинтеграция в семейна среда на децата, настанени в СИ.  

Дейност 2.2.1.2. Интеграция в разширено семейство – услугите по интеграция на децата в 
семейство на роднини и близки. Ще се предоставят от ЦОП и включват подкрепа на детето и 
на семейството. 

- Подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки на децата с техните близки и 
роднини; 

- Подкрепа на детето в периода на адаптация в разширеното семейство;  
- Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за деца, отглеждани в 

институции; 
- Консултиране, практическа подкрепа, съдействие, информиране, посредничество, 

материална и финансова подкрепа в процеса на отглеждане на изведените деца. 
 

Дейност 2.2.1.3. Настаняване на деца от СИ в приемни семейства  

Услугите ще се предоставят от всички ЦОП (както е описано в мярка 1.2.2.), с подкрепата 
на областния център по приемна грижа към ЦОП Шумен и ще включват: провеждане на 
кампании, обучение и оценка на кандидат приемни родители, подкрепа на детето и на 
семейството.  

- Провеждане на кампании и информационни срещи;  
- Подбор и обучение на приемни родители; 
Подкрепа при предоставяне на приемната грижа - на детето и на приемното семейство.  
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Дейност 2.2.1.4. Подкрепа на осиновяването. Услугите ще се предоставят от всички ЦОП 
(както е описано в мярка 1.2.3.) и ще включват: 

- подкрепа на детето и на семейството в след осиновителния период; 
- формиране на групи за подкрепа на осиновени деца и осиновители.  

 
Специфична цел 2.3. Разкриване на нови социални услуги със среда близка до 

семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. 

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

 

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

ЦНСТ представлява алтернативна форма на грижи за деца, за които за изчерпани 
възможностите за осигуряване на семейна среда и се предполага, че настаняването им ще бъде 
дългосрочно. Центровете предоставят подслон и ежедневни грижи за настанените деца, като 
осигуряването на здравните и образователни услуги се предоставят извън мястото за живеене, 
за да бъде осигурена социална интеграция. 

Стар текст: 

Дейност 2.3.1.1. Разкриване на 1 ЦНСТ (15 места) в гр.Шумен , в които да се настаняват 
деца с умствена изостаналост, изведени от СИ (ДДМУ „Калинка” с. В. Друмев и други СИ) и 
се предоставят: подслон и ежедневни грижи; създаване на условия за социална интеграция – 
прием в масови детски ясли, градини, училища; поддържане на връзката с родители, близки и 
роднини).калинка  

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 2.3.1.1. Разкриване на 3 ЦНСТ (х 12 места) в гр. Шумен, в които да се настаняват 
деца с умствена изостаналост, изведени от СИ (ДДУИ „Калинка” с. В. Друмев и други СИ), 
като се предоставят: подслон и ежедневни грижи; създаване на условия за социална интеграция 
– прием в масови детски ясли, градини, училища; поддържане на връзката с родители, близки и 
роднини). 

 

Стар текст: 

Дейност 2.3.1.2. Разкриване на 6 нови ЦНСТ (по 15 места) в област Шумен за извеждане 
на децата от специализираните институции в среда, близка до семейната. Окончателният брой 
и местоположение на планираните ЦНСТ ще бъде утвърден след завършване на плановете за 
закриване на СИ с индивидуална оценка за всяко настанено дете. Предварителният план 
включва: 

- Разкриване на 1 ЦНСТ в гр. Шумен – на мястото на ДДЛРГ „Детелина” от 2011 г. 
- Разкриване на 1 ЦНСТ гр. Велики Преслав; 
- Разкриване на 1 ЦНСТ в гр. Върбица; 
- Разкриване на 1 ЦНСТ в гр. Каспичан; 
- Разкриване на 1 ЦНСТ в гр. Нови пазар. 

 



Актуализиран документ на 

Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011 – 2016 г.) 

 

 

43

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 2.3.1.2. Разкриване на 10 нови ЦНСТ /по 15 места/ в област Шумен за извеждане 
на децата от специализираните институции в среда, близка до семейната. Окончателният брой 
и местоположение на планираните ЦНСТ ще бъде утвърден след завършване на плановете за 
закриване на СИ с индивидуална оценка на всяко настанено дете. Предварителния план 
включва: 
- Разкриване на 2 ЦНСТ в гр. Шумен – на мястото на ДДЛРГ”Детелина”; 
- Разкриване на 2 ЦНСТ в гр. Велики Преслав; 
- Разкриване на 1 ЦНСТ в гр. Върбица; 
- Разкриване на 1 ЦНСТ в гр. Каспичан с капацитет 15 места (в сградата на бившия 
ДДЛРГ) и 2 ЦНСТ с общ капацитет 8 места) в две общински жилища/; 
- Разкриване на 2 ЦНСТ в гр. Нови пазар. 

 

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

Мярка 2.4.1. Трансформиране на ДМСГД гр. Шумен. 

Мярка 2.4.2. Разработване за план за закриване на ДМСГД гр. Шумен.  

Мярка 2.4.3. Разкриване на нови медико-социални услуги за новородени и техните 
семейства. 

Мярка 2.4.4. Трансформация и закриване на ДДЛРГ “Слънце” гр. Каспичан 

Мярка 2.4.5. Трансформиране и закриване на ДДЛРГ “Вяра, Надежда и Любов” гр. В. 
Преслав 

Мярка 2.4.6. Трансформиране и закриване на ДДЛРГ “Детелина” гр. Шумен. 

Мярка 2.4.7. Трансформиране и закриване на ДДМУ „Калинка” с. Васил Друмев, община 
Шумен. 

 

Мярка 2.4.1. Трансформиране на ДМСГД гр. Шумен. 

В рамките на тази мярка е заложено изпълнението на дейностите, включени в плана за 
ДМГСД (разработен по мярка 2.1.1.) Трансформирането на ДМСГД ще бъде извършено чрез 
значително намаляване на броя на настанените деца, обособяване като самостоятелна услуга на 
Дневен център за деца с увреждания (на базата на съществуващата практика). 

Както и за останалите специализирани институции, трансформирането на Дома и 
дейностите, които ще бъдат развивани, ще бъдат уточнени в предвидения в мярка 2.1.1. План за 
закриване/трансформация.. 

Дейност 2.4.1.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко дете. Това 
ще бъде извършено от екип, с участието на представители на ДМСГД, ОЗД, КСУД, външен 
експерт на УНИЦЕФ. Оценките ще включват възможността за реинтеграция в биологичното и 
разширено семейство, а плановете ще предвиждат осигуряване на сигурна и постоянна семейна 
среда за всяко дете. Оценките и плановете ще бъдат актуализирани през 2011 г.  

Дейност 2.4.1.2. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.) 
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Дейност 2.4.1.3. Превенция на настаняването на деца в ДМСГД (описано в мерките по 
превенция и подкрепа за уязвими семейства). 

Дейност 2.4.1.4. Промяна на статута на наличния в момента Дневен център за деца с 
увреждания и разкриването му като отделна услуга Дневен център за деца с увреждания и 
хронични заболявания с капацитет 30 места. Услугата сега функционира в рамките на общата 
издръжка на ДМСГД и предлага дневна грижа на деца, които имат различни по степен 
хронични заболявания и увреждания. Обособяването на Дневния център като отделна услуга е 
само административно и финансово отделяне, тъй като вече са осигурени подходящи 
материални условия и оборудване.  

Дейност 2.4.1.5. Промяна на статута на лечебното заведение съгласно предвижданията на 
Плана за трансформация/закриване. 

 

Мярка 2.4.2. Разработване на план за закриване на ДМСГД гр. Шумен.  

Закриването на ДМСГД ще се извърши паралелно с постепенното изграждане на пакет от 
нови услуги за новородени и техните семейства с цел затваряне на входа на институцията. 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. 

Ще бъдат развити услуги по ранна интервенция, здравна профилактика, подкрепа на 
родителите на бебета и малки деца и предотвратяване изоставането им в специализирани 
институции. 

Дейност 2.4.2.1. Подготовка за закриване на ДМСГД–Шумен, чрез развитие на 
алтернативни семейства за деца в риск, и разкриване на нови услуги в подкрепа на 
майчинството и родителството, превенция на изоставянето до 2012 г. 

Дейност 2.4.2.2. Създаване на работна група с участието на УНИЦЕФ, Община Шумен, 
областна администрация, РДСП, ДМСГД, ОЗД, РЦЗ, НПО и външни експерти за изработване 
на план за закриване на ДМСГД в гр. Шумен. Работната група ще бъде съставена на базата на 
споразумения за сътрудничество, които ще бъдат подписани през 2010 г. между: 

- УНИЦЕФ, МЗ, МТСП, ДАЗД и АСП; 
- УНИЦЕФ, Областен управител на област Шумен и Община Шумен. 
Планът ще бъде изготвен на базата на: 

- Преглед и актуализиране на индивидуалните оценки и планове за грижа на всяко дете, 
настанено в ДМСГД;  

- оценка и план за работа с персонала на ДМСГД; 
- оценка на сградата на ДМСГД. 

Дейност 2.4.2.3. Съгласуване на изготвения план за закриване на ДМСГД на общинско, 
областно и национално ниво, както и на предложенията за разкриване на нови услуги при 
трансформирането на ДМСГД. 

На базата на този план и предвидените услуги и мерки ще бъде актуализирана 
Стратегията. 

 

Мярка 2.4.3. Разкриване на нови медико-социални услуги за новородени и техните 
семейства. 
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Дейност 2.4.3.1. През 2011 г. ще се подготви разкриването на услуга Център за детско и 
майчино здраве.  

Същността на предлаганите услуги в Центъра са: системно проследяване на 
здравословното състояние, физическото и психомоторно развитие на кърмачето и малкото 
дете. Предотвратяване на детската заболеваемост, смъртност, неглижиране в семейството и 
други рискове в ранна възраст.  

Услугите са насочени към родители на новородени и малки деца, които са социално 
слаби, изолирани, нямат или не посещават общопрактикуващ лекар.  

Дейности, които ще осъществява новоразкритите услуги:  

- Измерване на ръста и теглото на детето, обиколка на главата, гърди, здравословното 
състояние, проследяване на имунизационния календар;  

- Проверяване и диагностициране на психомоторното развитие /всеки месец през 
първата година; на всеки три месеца през втората година, на всеки шест месеца през третата 
година и на 4 и 6 годишна възраст/;  

- Консултиране на смущенията в храненето: насърчаване на кърменето, пробни 
кърмения и др.  

- Обучение в здравословно хранене, съобразено с нормите за възрастта и 
индивидуалните потребности на детето;  

- Консултиране и информиране за психофизиологичните особености на съня на 
новороденото, кърмачето и малкото дете; консултиране на смущенията на съня – календар на 
съня и пр.;  

- Обучение за масаж и гимнастика, стимулиране и основни грижи за новороденото и  
- кърмачето, закалителни процедури;  
- Профилактика на заболяванията в детска възраст;  
- Съдействие за записване при общопрактикуващ лекар. 
Местоположението на услугите ще бъде определено след разработване и приемане на 

плана за закриване на ДМСГД Шумен по т.2.4.2. 

Дейност 2.4.3.2. През 2011 г. ще се подготви разкриването на услуги за подкрепа на 
родители на бебета и малки деца.  

Същността на тези услуги е да осигури подкрепа на родителите, в зависимост от 
потребностите на семейството и децата. Особен акцент се обръща на включване на бащите в 
отношенията майка-бебе. Услугите ще предотвратяват разпадането на връзката майка – дете и 
трайното настаняване на детето извън семейството; ще подпомага родители в затруднено 
положение. Родителите, които посещават услугите задължително са включени в програми за 
заетост и развиване на техните умения за родителстване.  

Дейности, които ще осъществяват новоразкритите услуги:  

- Консултиране и подкрепа в родителството - развитие на родителски умения за връзка 
с детето; създаване на тематични родителски групи.  

- Почасова грижа в центъра или в дома на семействата; осигуряване на добра грижа за 
детето. Услугата е алтернатива на яслите и детските градини в случаите, когато детето е твърде 
малко.  

- Материална подкрепа – най-необходимите неща за отглеждане на бебе и малко дете. 
- Придружаване, консултиране, застъпничество пред всички институции, групова и 

индивидуална работа с родителите.  
- Спешна помощ за родители - осигуряване на заетост на родителите, материално 

подпомагане и евентуално семейно настаняване. Свързване на системите за социална помощ, 
заетост и закрила на детето.  
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- Ще се подсигури рехабилитация и здравни грижи в обичайните домашни условия на 
майки, които отглеждат деца с увреждания до 3 годишна възраст.  

Местоположението на услугите ще бъде определено след разработване и приемане на 
плана за закриване на ДМСГД Шумен по т.2.4.2. 

Дейност 2.4.3.3. Подготовка за разкриване през 2011 г. на услугата Център за „Ранна 
интервенция и предотвратяване изоставянето на бебета”. 

Същността на тази услуга е да се оказва навременна подкрепа на бременни жени, майки и 
млади момичета. Мобилизиране на общността за превенция на ранни забременявания, 
осигуряване на семейно планиране, ранно идентифициране на рискова бременност.  

Дейности, които ще осъществява новоразкритата услуга:  

• Подкрепа на бременните жени от рисковите групи от психолог и лекар педиатър, 
които ще подготвят майката и членовете на семейството за предстоящото раждане и 
отглеждане на детето. Целта е след раждането майката и семейството да не изпаднат в стрес и 
това да доведе до взимане на решение за изоставяне на детето.  

• Оказване на подкрепа след раждането на детето като в първите дни ще бъде в 
родилното отделение, а след изписването на майката в дома й. В случай на заболяване на 
детето, в екипа ще има възможност да се включат и други специалисти – социален работник, 
рехабилитатор, кинезитерапевт. 

• Предоставяне на възможност за материална подкрепа на младата майка и 
новороденото – осигуряване на средства от първа необходимост за отглеждане на бебето.  

• Оказване на подкрепа при раждане на недоносени бебета като се осигури съвместно 
пребиваване на майката с бебето в дома за деца, за да не се прекъсва емоционалната близост и 
подкрепа от специализиран екип на двойката майка-бебе.  

• Организиране на информационни и комуникационни кампании за мобилизиране на 
общността за превенция на ранни забременявания, семейно планиране, ранно идентифициране 
на рискова бременност.  

Услугата ще бъде развита в община Шумен.  

Дейност 2.4.3.4. Осигуряване на алтернативни семейства за децата в риск (приемна грижа, 
осиновяване).  

Тази услуга ще се осъществява от „Областен център по приемна грижа”, базиран в 
структурата на КСУДС Шумен. Същността на услугата е да се намери алтернативно семейство 
за децата, които са в риск в биологичното семейство (приемна грижа и осиновяване). Услугата 
предотвратява настаняването на малки деца и бебета в домове и им осигурява семейна грижа.  

 Дейности, които ще осъществява услугата: 

• Намиране, оценяване и подготвяне на приемни родители; 
• Подкрепа и наблюдение на семейството след настаняване в приемното семейство; 
• Подкрепа на кандидат осиновители;  
• Подкрепа на осиновителите и детето след неговото осиновяване.  

 

Стар текст: 

Дейност 2.4.3.5. Закриване на ДМСГД като медико-социална услуга за прием на 
новородени деца – края на 2012 година. 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 
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Дейност 2.4.3.5. Закриване на ДМСГД като медико-социална услуга за прием на 
новородени деца – края на 2012 година. 

 

Мярка 2.4.4. Трансформация и закриване на ДДЛРГ “Слънце” гр. Каспичан. 

В рамките на тази мярка са включени изпълнението на дейностите, включени в плана за 
ДДЛРГ „Слънце” (разработен по мярка 2.1.1.). Трансформирането на ДДЛРГ „Слънце” ще 
бъде извършено чрез значително намаляване на броя на настанените деца. Предвижда се 
годишно капацитетът за постоянна грижа да намалява с 20%. 

Дейност 2.4.4.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко дете. Това 
ще бъде извършено от екип на ЦОП, ДДЛРГ „Слънце”, ОЗД Нови пазар. Оценките ще 
включват възможността за реинтеграция в биологичното и разширено семейство, а плановете 
ще предвиждат осигуряване на сигурна и постоянна семейна среда за всяко дете. Оценките и 
плановете ще бъдат актуализирани през 2011 г.  

Дейност 2.4.4.2. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.) 

Дейност 2.4.4.3. Превенция на настаняването на деца в ДДЛРГ „Слънце” (описано в 
мерките по превенция и подкрепа за уязвими семейства). 

Дейност 2.4.4.4. Разкриване на услуги за подкрепа на родители на деца в ранна детска 
възраст (описани в дейност 1.1.2.5.) 

Дейност 2.4.4.5. Закриване на ДДЛРГ „Слънце” като специализирана институция за 
дългосрочно отглеждане на деца до края на 2014 година. 

 

Мярка 2.4.5. Трансформиране и закриване на ДДЛРГ “Вяра, Надежда и Любов” гр. В. 
Преслав. 

В рамките на тази мярка са включени изпълнението на дейностите, включени в плана за 
ДДЛРГ „Вяра, Надежда и Любов” (разработен по мярка 2.1.1.) Трансформирането на 
институцията ще бъде извършено чрез значително намаляване на броя на настанените деца, 
извеждане на младежите в наблюдавани жилища, преходни жилища и центрове за настаняване 
от семеен тип. Предвижда се годишно капацитетът за постоянна грижа да намалява с 20%. 

Дейност 2.4.5.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко дете. Това 
ще бъде извършено от екип на ЦОП, ДДЛРГ „Вяра, Надежда и Любов” и ОЗД Велики Преслав. 
Оценките ще включват възможността за реинтеграция в биологичното и разширено семейство, 
необходимостта от развиване на умения за самостоятелен живот, а плановете ще предвиждат 
осигуряване на сигурна и постоянна семейна среда за всяко дете и самостоятелен живот. 
Оценките и плановете ще бъдат актуализирани през 2011 г.  

Дейност 2.4.5.2 Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.), включително извеждане на настанените деца в 
наблюдавани жилища, преходни жилища и центрове за настаняване от семеен тип (след 2011 
година).  

Дейност 2.4.5.3. Превенция на настаняването на деца в ДДЛРГ „Вяра, Надежда и Любов” 
(описано в мерките по превенция и подкрепа за уязвими семейства). 

Дейност 2.4.5.4. Обособяването на нови услуги в сградата, паралелно с намаляването на 
капацитета на дома ще бъде уточнено в плана за закриване/трансформация на Дома. 
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Дейност 2.4.5.5. Закриване на институцията до края на 2014 година. 

 

Мярка 2.4.6. Трансформиране и закриване на ДДЛРГ “Детелина” гр. Шумен. 

В рамките на тази мярка са включени изпълнението на дейностите, включени в плана за 
ДДЛРГ „Детелина” (разработен по мярка 2.1.1.) Трансформирането на институцията ще бъде 
извършено чрез значително намаляване на броя на настанените деца и разкриване на ЦНСТ с 
общ капацитет 15 деца. Предвижда се годишно капацитетът за постоянна грижа да намалява с 
20%. 

Дейност 2.4.6.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко дете. Това 
ще бъде извършено от екип на ЦОП Шумен, ДДЛРГ „Детелина” и ОЗД Шумен. Оценките ще 
включват възможността за реинтеграция в биологичното и разширено семейство, 
необходимостта от развиване на умения за самостоятелен живот, а плановете ще предвиждат 
осигуряване на сигурна и постоянна семейна среда за всяко дете и самостоятелен живот. 
Оценките и плановете ще бъдат актуализирани през 2011 г.  

Дейност 2.4.6.2. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.), включително извеждане на настанени младежи в 
наблюдавани жилища (след 2012 година);  

Дейност 2.4.6.3. Превенция на настаняването на деца в ДДЛРГ „Детелина” (описано в 
мерките по превенция и подкрепа за уязвими семейства). 

Дейност 2.4.6.4. Обособяване на ЦНСТ за децата от дома през 2011 – 2012 година 
(описани в дейност 2.3.1.2.); 

Дейност 2.4.6.5. Закриване на институцията в края на 2014 г.  

 

Мярка 2.4.7. Трансформиране и закриване на ДДМУ „Калинка” с. Васил Друмев 

В рамките на тази мярка са включени изпълнението на дейностите, включени в плана за 
ДДМУ „Калинка” с. Васил Друмев, (разработен по мярка 2.1.1.) Трансформирането на 
институцията ще бъде извършено чрез значително намаляване на броя на настанените деца и 
изграждане на нови услуги. Предвижда се годишно капацитетът за постоянна грижа да 
намалява с 20%. 

Дейност 2.4.7.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко дете. Това 
ще бъде извършено от екип, в който ще вземат участие представители на ДДМУ „Калинка” с. 
Васил Друмев, ОЗД. Оценките ще включват възможността за реинтеграция в биологичното и 
разширено семейство, необходимостта от развиване на умения за самостоятелен живот, а 
плановете ще предвиждат осигуряване на сигурна и постоянна семейна среда за всяко дете и 
самостоятелен живот. Оценките и плановете ще бъдат актуализирани през 2010 г. – 2011 г.  

Дейност 2.4.7.2. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.), включително извеждане на настанени младежи в 
ЦНСТ за деца с умствена изостаналост, защитени жилища за деца с умствена изостаналост 
(след 2011 година);  

Дейност 2.4.7.3. Превенция на настаняването на деца в ДДМУ „Калинка” с. Васил Друмев 
(описано в мерките по превенция и подкрепа за уязвими семейства). 

Дейност 2.4.7.4. Закриване на институцията до края на 2014 година.  
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Дейност 2.4.7.5. Разкриване на нови услуги, които ще бъдат избрани и планирани след 
проучване на възможностите от община Шумен и в съответствие с разработения план за 
закриване на институцията (Дейност 2.1.1.1.). 

  
Специфична цел 2.5. Подпомагане на социалната интеграция на деца и младежи, 

напускащи специализирани институции. 

Мярка 2.5.1. Развитие на наблюдавани жилища и прилагане на програми за социални 
умения на децата, настанени в СИ.  

Мярка 2.5.2. Разкриване на защитено жилище деца и младежи. 

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

 

Мярка 2.5.1. Развитие на наблюдавани жилища и прилагане на програми за социални 
умения на децата, настанени в СИ.  

Услугите са предназначени за младежите, навършили 18 години, които напускат 
специализирани институции и ще предоставят подкрепа за тяхната социалната интеграция и 
самостоятелния живот.  

Стар текст: 

Дейност 2.5.1.1. Изграждане на 1 Наблюдавано жилище в гр. Велики Преслав с капацитет 
4 места (2011 – 2013 г.). 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност  2.5.1.1. Изграждане на 1 Наблюдавано жилище в гр. Велики Преслав с 
капацитет 6 места (2011 – 2013 г. ).  /по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ „Живот в общността” и последващо обвързване на социалната услуга като 
делегирана държавна дейност с капацитет 6 места. 

 

Основните задачи на наблюдаваните жилища са: 

- Оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат 
специализирани институции и им предстои да водят независим начин на живот; 

- Осигуряване на гражданските права на младежи, напускащи институции – съвместна 
работа на ЦОП в общините и службите ГРАО. Предоставяне на достоверна информация за 
биологичния произход на младежите. Предоставяне на информация за наследствени права.  

 

Дейност 2.5.1.2. Продължаване дейността на 1 Наблюдавано жилище в гр. Шумен с 
капацитет 6 места. 

Дейност 2.5.1.3. Прилагане на програми във всички СИ 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 
ОЗД в област Шумен.  

 

Стар текст: 
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Мярка 2.5.2. Разкриване на Защитено жилище за деца и младежи. 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Мярка 2.5.2. Разкриване на Защитени жилища за деца и младежи.  
 

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

Стар текст: 

Дейност 2.5.2.1. Разкриване на Защитено жилище за деца и младежи с умствена 
изостаналост. 

Новото  Защитено жилище ще бъде разкрито в община Шумен с капацитет 8 места. 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 2.5.2.1. Разкриване на Защитени жилища за деца и младежи с умствена 
изостаналост. 
Ново Защитено жилище ще бъде разкрито в община Шумен с капацитет 8 места. 
В град Нови пазар ще бъде разкрито  Защитено жилище  за деца и младежи с умствена 
изостаналост ще бъде разкрито с капацитет 8 места. 

 

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

Дейност 2.5.3.1. Предоставяне на подкрепа към младежите, напуснали СИ – 
информиране, консултиране, съдействие и посредничество за намиране на работа и 
самостоятелно жилище, както и съдействие при кризисни ситуации. Дейностите ще се 
осъществяват от ЦОП, ЦСРИ и общините 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.  

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).  

  
Стар текст: 
Специфична цел 6. Предоставяне на алтернативни социални услуги за хора с увреждания 

и стари хора. 
Мярка 2.6.1. Предоставяне на алтернативни социални услуги. 
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Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Специфична цел 2.6 
Предоставяне на алтернативни социални услуги за хора с увреждания и стари хора 
Мярка 2.6.1.  
Изграждане на нови алтернативни социални услуги.  
 

Мярка 2.6.1. Изграждане на нови алтернативни социални услуги.  

Старт текст: 

Дейност 2.6.1.1. Планирани са 3 малки дома от семеен тип с общ капацитет 60 места за 
стари хора с ниски доходи, които не са в състояние да живеят сами. Освен битовите и 
здравните грижи тук е необходимо да се предоставят и възможности за повече самостоятелност 
на живеещите в дома – домашен интериор, възможности да си готвят и да се грижат за себе си, 
с възможност за обособяване на самостоятелни спални помещения или спални помещения за 
максимум двама души Предвижда се новите услуги да бъдат разкрити в общините Велики 
Преслав, Смядово и Каспичан в периода 2012-2015. С разкриването на новите домове за стари 
хора ще бъдат поети чакащите, както и ще се изведат хора от съществуващите големи домове, 
което ще доведе и до намаляване на техния капацитет. 

Подготовката за разкриване на услугите ще стартира от 2011 г. с идентифициране на 
източници на финансиране и местоположение. От 2012  г. ще започнат дейностите по поетапно 
изграждане и разкриване на услугите на територията на общините. 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 2.6.1.1. Планирани са 3 малки дома от семеен тип с общ капацитет 60 места за 
стари хора с ниски доходи, които не са в състояние да живеят сами. Освен битовите и здравни 
грижи тук е необходимо да се предоставят и възможности за повече самостоятелност на 
живеещите в дома – домашен интериор, възможности до си говорят и да се грижат за себе си, с 
възможност за обособяване на самостоятелни спални помещения или спални помещение за 
максимум двама души. Предвижда се новите услуги да бъдат разкрити в общините Велики 
Преслав, Смядово и Каспичан в периода 2012 – 2015 г. С разкриване на новите домове за стари 
хора ще бъдат поети чакащите, както ще се изведат хора от съществуващите големи домове, 
което ще доведе и до намаляване на техния капацитет. (Дейността отпада). 

 

Стар текст: 

Дейност 2.6.1.2. Разкриване в гр. Шумен на 1 ЦНСТ за хора с увреждания и стари хора, в 
което могат да бъдат настанявани лица, останали без дом, близки и роднини, които да се 
грижат за тях; лица, изведени от институции; могат да се предлагат временни (за кратък 
престой) грижи на хора с увреждания, когато на близките им се налага отсъствие от дома.  

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 2.6.1.2.  
Разкриване на 6 ЦНСТ: 
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- 1 ЦНСТ  в гр. Шумен; 
- 1 ЦНСТ в община Венец; 
- 1 ЦНСТ в община Велики Преслав; 
- 2 ЦНСТ в община Каспичан; 
- 1 ЦНСТ в община Смядово   

за хора с увреждания и стари хора, в което могат да бъдат настанени лица, останали без дом, 
близки и роднини, които да се грижат за тях; лица, изведени от институции; могат да се 
предлагат временни /за кратък престой/ грижи за хора с увреждания, когато на близките им се 
налага отсъствие от дома. 

 

Дейност 2.6.1.3. Продължаване дейността на 3 Защитени жилища за хора с психични 
разстройства - 1 ЗЖ с 8 места в гр. Шумен и 2 ЗЖ с 7+9 места в гр. Смядово. 

 

Стар текст: 

Дейност 2.6.1.4. Разкриване на 3 нови Защитени жилища 1 ЗЖ с 8 места в гр. Шумен за 
настаняване на хора с умствена изостаналост (извеждане на настанени в СИ – Дом за мъже с 
умствена изостаналост гр. Шумен) и 2 ЗЖ в гр. Смядово с капацитет по 8 места за хора с 
психични разстройства (за извеждане на лица от Дома в с. Черни връх). 

Нов текст: (актуализиран на 11.02.2014 г. с решение на Звено за мониторинг и оценка 
на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016), както и 
с решение на Областния съвет за развитие – Шумен на 19.03.2014 г.) 

Дейност 2.6.1.4. 
Разкриване на 4 нови Защитени жилища: 
- 1 ЗЖ с 8 места в гр. Шумен за настаняване на хора с умствена изостаналост (извеждане 

на настанени в СИ – Дом за мъже с умствена изостаналост гр. Шумен); 
- 3 ЗЖ в гр. Смядово с капацитет, съответно 8, 9 и 16 места за хора с психични 

разстройства (за извеждане на лица от Дома в с. Черни връх). 

 

Дейност 2.6.1.5. Провеждане на адекватна общинска политика за стимулиране на частната 
инициатива при разкриването на домове за стари хора в област Шумен.  

 

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

Мярка 2.7.1. Разширяване на капацитета и подобряване на качеството на услугите в ДСХ 
гр. Нови пазар.. 

Мярка 2.7.2. Повишаване на качеството на услуги в ДСХ „Д-р Стефан Смядовски” гр. 
Шумен.  

Мярка 2.7.3. Повишаване на качеството на услугите в ДВХУИ с. Лозево, община Шумен.  

Мярка 2.7.4. Повишаване на качеството на услугите в ДВХПР с. Черни връх, община 
Смядово 

 

Мярка 2.7.1. Разширяване на капацитета и подобряване на качеството на услугите в ДСХ  
гр. Нови пазар. 
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В рамките на тази мярка се предвижда предприемане на действия за разширяване 
капацитета на услугата като се съблюдава запазване и подобряване на качеството на грижа чрез 
пребазиране и обособяване на среда близка до домашната.  

Дейност 2.7.1.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко лице. Това 
ще бъде извършено от екип на ДСП Нови пазар и екипа на Дома. Те ще показват възможността 
за самообслужване и необходимата подкрепа. 

Дейност 2.7.1.2. Разширяване капацитета на услугата от 65 на 85 места (2011-2012 г.).  

 

Мярка 2.7.2. Повишаване на качеството на услугите в ДСХ „Д-р Стефан Смядовски” гр. 
Шумен.  

В рамките на тази мярка е заложено изпълнението на дейности по подобряване на 
качеството на грижа чрез обособяване на среда близка до домашната и подобряване на 
медицинското обслужване (2011-2014 г.). 

Дейност 2.7.2.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко лице. Това 
ще бъде извършено от екип на ДСП Шумен и екипа на Дома. Те ще показват възможността за 
самообслужване и необходимата подкрепа. 

Дейност 2.7.2.2. Ремонт и обзавеждане, осигуряване на самостоятелни стаи или стаи с 
максимум две легла (2011-2014 г.).  

Дейност 2.7.2.3. Осигуряване на специализирано медицинско обслужване на настанените 
хора в тежко здравословно състояние.  

 

Мярка 2.7.3. Повишаване на качеството на услугите в ДВХУИ с. Лозево, община Шумен.  

В рамките на тази качеството на грижа ще бъде подобрено чрез обособяване на среда 
близка до домашната и подобряване на медицинското обслужване (2011-2014 г.). 

Дейност 2.7.3.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко лице. Това 
ще бъде извършено от екип с участието на експерти от ДСП Шумен. Оценките и плановете ще 
показват възможността за самообслужване и необходимата подкрепа и медицинска грижа. 

Дейност 2.7.3.2. Ремонт и обзавеждане; осигуряване на самостоятелни стаи или стаи с 
максимум две легла (2011-2014 година).  

 

Мярка 2.7.4. Повишаване на качеството на предоставяните услуги в ДВХПР с. Черни 
връх, община Смядово. 

Подобряването на качеството на грижа ще бъде извършено чрез обособяване на среда 
близка до домашната и подобряване на медицинското обслужване (2011-2014 г.). 

Дейност 2.7.4.1. Актуализиране на индивидуалните оценки и планове за всяко лице. Това 
ще бъде извършено от екип на ДСП Велики Преслав, екипа на Дома и Психиатрична болница 
с. Ц. Брод, община Шумен. Те ще показват възможността за самообслужване и необходимата 
подкрепа и медицинска грижа. 

Дейност 2.7.4.2. Ремонт и обзавеждане, осигуряване на по-добри условия за живот (2011-
2014 г.).  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Развитие на човешките ресурси 
 
Специфична цел 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 

Развитието на човешките ресурси у всички участници в реализацията на Стратегията ще 
повиши техния капацитет, ще им позволи да реализират пълния си потенциал и ще осигури 
благоприятна среда за изпълнение на планираните дейности. 

 

Мярка 3.1.1. Създаване на Регионален център за развитие на човешките ресурси. 

Центърът ще е орган, който ще подпомага осъществяването на Стратегията чрез развитие 
на човешките ресурси във всички организации и институции, участващи в процеса на 
разкриването, управлението и предоставянето на социални услуги на територията на общините 
и на областно ниво: ДСП; общински администрации; доставчици на социални услуги; НПО. 

Регионалният център за развитие на човешките ресурси ще организира основната част от 
обученията, консултациите и методическата помощ на областно и общинско ниво. 

За създаването на Регионалния център ще се използват предстоящи възможности за 
финансиране по Оперативните програми за развитие на човешките ресурси и техническата 
подкрепа на ТЗ към УНИЦЕФ и АСП.  

Организационното изграждане на Регионалния център за развитие на човешките ресурси 
включва: 

- Подготовка на длъжностни характеристики и план за управление на екипа; 
- Подбор на персонал и осигуряване на адекватен брой служители (не по-малко от 3); 
- Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри 

практики на екипа. 

Дейност 3.1.1.1. Регионалния център за развитие на човешките ресурси, ще извършва: 

- Изследване на потребностите и планиране на вида и обхвата на услуги по превенция 
на рисковите фактори и услуги за целевите групи: (деца, семейства, хора с увреждане, самотно 
живеещи стари хора и т.н.) на територията на областта; 

- Реформиране и преструктуриране или закриване на съществуващи социални услуги, в 
съответствие с целите на настоящата стратегия; 

- Финансово планиране, осигуряване и ефективно управление на финансовите средства 
и други ресурси, необходими за осъществяване на социалните услуги в областта; 

- Планиране и осъществяване на политики и програми за развитие на човешките 
ресурси, ангажирани с предоставянето на социални услуги на територията на областта; 

- Предоставяне на методическа подкрепа за прилагане на съществуващата нормативната 
уредба и добрите практики за администриране и управление на социални услуги в България 
(държавно делегирана дейност; социални услуги с финансиране от общинските бюджети или с 
друго външно финансиране), за прилагане на критериите и стандартите за социални услуги, 
системи за осигуряване на качество и ефективност на предоставяните услуги); 

- Методическа подкрепа и предоставяне на актуална информация, свързана със 
социалните услуги на всички, които имат отношение към тях;  
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- Обучение и консултации - идентифициране на нуждите от обучение, провеждане на 
обучения за повишаване на професионалната квалификация на работещите в сферата на 
социалните услуги от различни организации; 

- Участие в работните групи за методическа подкрепа при актуализирането на 
плановете за реформиране, преструктуриране или закриване на специализираните институции 
в съответствие с приоритетите и мерките на настоящата стратегия; 

- Техническа помощ и подкрепа при изграждане и утвърждаване на междуобщинското 
и междусекторното партньорство, както и при работата в мрежа; 

- Подкрепа при разработването на проектни предложения и управляване на проекти в 
социалната сфера; 

- Съдействие и подкрепа на Звеното за мониторинг и оценка в дейностите за 
подобряване и актуализация на Стратегията в съответствие със заключенията и препоръките от 
мониторинга и оценката, както и с настъпилите промени в социалната среда.  

 

Мярка 3.2.1. Развитие на административния капацитет на общинско ниво 

Дейност 3.2.1.1 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). 

Дейност 3.2.1.2. 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, които да 
осигурят: 

- Повишаване на капацитета на служителите за изследване на потребностите на 
общността и планиране на вида и обхвата на услуги по превенция на рисковите фактори и 
услуги за целевите групи в риск (деца, семейства, хора с увреждане, самотно живеещи стари 
хора и т.н.);  

- Изграждане на административен капацитет за реформиране и преструктуриране или 
закриване на съществуващи социални услуги, в съответствие с приоритетите и мерките на 
настоящата стратегия; 

- Повишаване на компетентността на специалистите за финансово планиране и 
осигуряване и ефективно управление на финансовите средства и други ресурси, необходими за 
осъществяване на социалните услуги на територията на общината; 

- Повишаване на уменията и промяна на нагласите към възлагане на предоставянето 
на социални услуги на външни доставчици;  

- Повишаване на капацитета за наблюдение и оценка, както и за оказване на 
методическа подкрепа за повишаване на качеството на предоставяните социални услуги на 
територията на общините. 

- Познаване, анализиране и ефективно използване на възможностите на 
съществуващите финансови инструменти от национално финансиране и Структурните фондове 
на ЕС. 

 

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

Дейност 3.3.1.1. 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, които да осигурят: 

- Обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай;  
- 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;  

- Оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата по случай. 
- Придобиване на знания и умения за качествено предоставяне на социалните услуги, в 

които са ангажирани. 

Дейност 3.3.1.2. 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. 

Дейност 3.3.1.3. Осигуряване на възможности за обучение, обмяна на опит и 
консултиране по въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на 
социални услуги; 

Дейност 3.3.1.4. 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. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. Развитие на междусекторно сътрудничество и 
междуобщински партньорства в социалните услуги. 

 
Специфична цел 4.1. Утвърждаване на механизми за междусекторно сътрудничество. 
Мярка 3.4.1. Изграждане на партньорства и работа в мрежа. 

 

Развитието на партньорството между общини и сектори, изграждането на мрежи на 
областно и местно ниво ще способства за съчетаването на наличните и потенциалните ресурси, 
допълването и съгласуването на дейностите на ангажираните институции от различните 
сектори с фокус потребителите на услуги, уязвимите общности и групи. 

 

Мярка 3.4.1. Изграждането на партньорство и работа в мрежа.  

Дейност 3.4.1.1. 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.  

Дейност 3.4.1.2. 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 

Стратегията; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и предоставяне на 
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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 3.4.1.3. 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. 

 

Специфична цел 4.2. Стимулиране на междуобщинското партньорство. 

Мярка 4.2.1. Създаване на различни форми на партньорство 

При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за развиване и 
апробиране на механизми за осъществяване на планираните смесени услуги и съвместни 
дейности между общини и сектори в решаването на проблемите на рисковите групи.  

 

Мярка 4.2.1. Създаване на различни форми на партньорства. 

Дейност 4.2.1.1. 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. 

Дейност 4.2.1.2. 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.). 

Дейност 4.2.1.3. Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и 
обучения през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие.  

Дейност 4.2.1.4. Планиране и изпълнение на съвместни проекти с допълване на наличните 
ресурси на съседни общини за изпълнение на Областната стратегия и на общинските 
стратегии. 

Дейност 4.2.1.5. Съвместно развитие на мобилни екипи за осигуряване на подкрепа на 
хора с увреждания и самотни стари хора в изолирани населени места; 
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Раздел ІІІ. 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; 
• 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. 
 

Звено за мониторинг и оценка 

Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи Звено за мониторинг и 
оценка (ЗМО) с ясни и конкретни задачи и отговорности, което бъде относително независимо 
от преките изпълнители на услугите и мерките за социално включване.  

Структура: ЗМО ще бъде създадено със заповед на Областния управител и ще включва в 
състава си основен и разширен екип от експерти: 

Основният екип включва по 2 представители на Областна администрация и  РДСП 
Шумен, които ще бъдат натоварени с допълнителни задължения за прилагане на системата за 
мониторинг и оценка на Стратегията. Новите задължения ще се включват в длъжностните  им 
характеристики, като се препланира работното им време с оглед поемането на новите 
отговорности. 

Разширеният екип – включва по 1 координатор от всички общини на територията на 
областта и по 1 представител на ДСП или на отдел “Социална закрила” от съответната община. 

Задачите и отговорностите на ЗМО се разпределят между двата екипа.  

Основен екип: 

• Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в област Шумен; 
• Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува годишните 

оперативни планове, междинния и окончателния план за мониторинг и оценка на изпълнението 
на Стратегията; 

• Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в 
общините в областта; 

• Предоставя консултации и практически съвети на доставчиците на услуги за 
подобряване на дейностите; 

• Събира и систематизира периодично информация на областно ниво за изпълнение на 
Стратегията; 

• Изработва общ годишен мониторингов преглед за изпълнението на Стратегията, който 
се представя на Областния съвет за развитие; 

• Заедно с разширения екип формулира ключовите мониторингови въпроси и 
въпросите, на които трябва да даде отговор междинната и крайната оценка; 

• Заедно с разширения екип обсъжда заключенията и препоръките от докладите за 
мониторинг и оценка; 

• Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката сред 
заинтересованите страни и сред обществеността. 
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Разширен екип: 

• Участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка; 
• Участва в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга и оценката и 

представя коментари по докладите за мониторинг и оценка;  
• Събира информация за базовите индикатори по общини; 
• Събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и дейности;  
• Оказва съдействие и логистика за проучвания, оценки, и други дейности, 

осъществявани от външни експерти или организации в съответната община; 
• Организира дискусии по общини за обсъждане на заключенията и препоръките от 

докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията. 
 
Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка 

ЗМО изработва: 

• Годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка на изпълнението 
на Стратегията; 

• Междинен и окончателен план за мониторинг и оценка на изпълнението на 
Стратегията 

 

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват: 

• Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, 
доклади от мониторинговите посещения; 

• Създаване и постоянно актуализиране на база данни на областно ниво с разбивка по 
общини, територии, теми, рискови групи и пр.;  

• Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори 
за ситуацията; 

• Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението на 
Стратегията; 

• Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на 
Стратегията; 

• Провеждане на междинна оценка на Стратегията - в края на третата година. 
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. Заключенията и препоръките от оценката се използват при 
разработването на Областния план за регионално развитие за следващия период след 2015 г.; 

• Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката; 
• Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в целите, мерките и 

дейностите на Стратегията.  
В зависимост от наличните ресурси могат да се планират и допълнителни дейности на 

ЗМО като: 
• Тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления или 

върху една или повече групи дейности; 
• Проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности 

и/или иновативни услуги по целите на Стратегията. 
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Раздел ІV. План за действие  
 

1. Отговорности и роли в изпълнението на Стратегията  
Ролите и задачите на общините, институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и 

другите заинтересовани страни в изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги 
се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и 
планираните дейности за посрещането им. 

 

Областна администрация 

Областният управител осигурява съответствие между националните и местните интереси 
и за координацията между специализираните териториални звена на централното държавно 
управление по отношение прилагането на секторните политики. При управление на 
регионалното развитие, областният управител има ясно определени отговорности и правомощия, 
които упражнява еднолично, чрез областната администрация или като председател на областния 
съвет за развитие. Областният управител разполага със значителна оперативна самостоятелност 
и многопластови функции и се явява ключова координираща фигура между управленските нива 
(държавно – местно; централно – териториално), от една страна, и от друга – между секторните 
звена на централната изпълнителна власт. 

Съгласно определените функции в рамковата нормативна уредба2, областният управител 
има следната роля и отговорности в изпълнението на настоящата стратегия: 

• Внася проекта на Стратегията за развитие на социалните услуги за обсъждане, 
съгласуване и за приемане от Областния съвет за развитие; 

• Подпомага общините на територията на областта при разработването на общинските 
планове за развитие на социалните услуги; 

• Отговаря за изготвянето на годишен план за изпълнение на Стратегията за развитие на 
социалните услуги; поема оперативната и техническа координация на изпълнението на 
Стратегията; 

• Внася годишния план за изпълнение на стратегията за одобрение в Областния съвет за 
развитие; 

• Координира подготовката на проектни предложения за финансиране в съответствие с 
Стратегията за развитие на социалните услуги;  

• Съвместно с РДСП Шумен подпомага развитието на услуги в общността на 
междуобщинско и областно ниво, насочени към подкрепа за интегритета на семейства и 
общности и предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на 
индивиди и групи; съдейства на общините за развитие на политики и услуги, насочени към 
намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции; 

• Създава необходимите условия, координира, контролира и сътрудничи с всички 
заинтересовани страни, за да се повиши ефикасността на услугите и да се осигурят равни 
възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и 
междусекторно сътрудничество. 

                                                
2 Закон за администрацията и Устройствен правилник на областните администрации 
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Областният съвет за развитие на област Шумен е колективен междуведомствен орган, 
председателстван от областния управител, който също носи определени отговорности за 
развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта: 

• Обсъжда и приема Стратегията за развитие на социалните услуги; 

• Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество между съседни 
общини за осъществяване на съвместни дейности в изпълнение на дейностите, заложени в 
стратегията; 

• Отговаря за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на 
областта; оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани 
със стратегията; 

• Приема годишната оценка за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните 
услуги и годишен план за изпълнението й на базата на заложените приоритети и цели на 
стратегията и на актуализираната оценка на нуждите на групите в риск. 

 

РДСП и ДСП 

Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални поделения на АСП в 
областните центрове провеждат държавната социална политика на ниво област, а Дирекциите 
"Социално подпомагане" на територията на всяка община по отношение на закрила на детето; 
рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и проучване потребностите на 
населението в областта и в общините от социални помощи и социални услуги. 

Ролята на РДСП – Шумен по отношение на Стратегията включва:  

• Подпомага изготвянето на годишен план за изпълнение на Стратегията за развитие на 
социални услуги;  

• 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;  

• 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;  

• РДСП оказва съдействие при подготовката на планове за закриване/трансформиране на 
СИ и тяхното изпълнение. 

• РДСП оказва съдействие за създаването и дейността на работна група на областно ниво 
за консултиране и подкрепа на процеса на изготвяне на плановете. 

Предвид основните си функции, ДСП (с отделите си по Социална закрила и Закрила на 
детето) носят отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на Стратегията за 
развитие на социалните услуги:  

• Правят предложения до РДСП за откриване, реформиране и закриване на социални 
услуги, съобразно планираните дейности в стратегията; 

• ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; участват при разработването 
на оценки и индивидуални планове за децата и лицата, настанени в специализирани институции;  
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• Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени 
организации във връзка с Стратегията и предвидените дейности в нея; 

• Събират и актуализира данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на 
социалните услуги; 

• ОЗД подпомага интегрирането на деца от ДМСГД и ДДЛРГ в детски ясли, детски 
градини и предучилищно образование; съвместно с мрежата от ЦОП в общините ОЗД работят за 
изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; провежда дейности за 
изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за 
превенция на рисково поведение. 

ДСП извършва консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги; 
оказват съдействие за преструктурирането и реформирането на СИ – за деца и за лица с 
увреждания; подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги; подпомагат общините 
при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в общността и други.  

РДСП и ДСП имат отношение към всички заложени цели в Стратегията и това са задачи 
свързани с: идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна 
превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете; насочване на семействата на 
деца с увреждания към дневни центрове и детски градини за получаване на гъвкава грижа; 
насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна интервенция на 
увреждането; изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или разширено 
семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда; оказване на методическа подкрепа и 
съдействие на ЦОП за формиране на мобилни екипи. 

 

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)  

Ролята на Държавната агенция за закрила на детето включва: 

• Оказва методическа помощ на областна управа, местни власти и 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 Стратегията 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. 

 

Общини  

Общините отговарят за цялостното изпълнение на Стратегията за развитие на социалните 
услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат общинска програма 
за развитие на социалните услуги и план за действие. Нормативно установено е, че местното 
самоуправление се осъществява от общинския съвет, а местната изпълнителна дейност - от кмета 
и общинската администрация. Така или иначе в своята съвкупност те заедно осъществяват 
местната власт. 

Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на хората в 
риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират дейности 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 
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старите хора. Осъществяват годишен мониторинг и оценка на изпълнението й и оценка на 
нуждите на групите в риск. 

Общинският  съвет: 

• Обсъжда и приема общинската стратегия / програма 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 Стратегията.  

• 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.  

 
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; 

• Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на програмата за 
реализация на общинския план за развитие на социални услуги и оценка на нуждите на групите в 
риск. 

• Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови източници за 
реализиране на конкретните общински дейности, планирани в Стратегията. 

Общественият съвет по социално подпомагане е консултативен орган към общината за 
осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, централни 
държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в 
конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с: 

• Обсъждане на Стратегията и осъществяване 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. 
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Местните власти носят конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението на 
хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този контекст, общините поемат и 
основната отговорност за изпълнението на мерки за социално включване, предвидени в 
Стратегията, например: 

• Координират и инициират развитието на програми за повишаване на родителския 
капацитет, задържане на децата в училище, повишаване на качеството на образование и 
превенция на рисково поведение на деца съвместно с училищата и центровете за обществена 
подкрепа; 

• Отговарят и осигуряват условия за обхващане на всички деца на територията на 
общините в подготвителни групи и класове, гарантират спазването на задължителното изискване 
за записване на ученици в първи клас след завършена предучилищна подготовка в общинските 
училища; 

• Координират и инициират развитието на програми в училищата за превенция на 
отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи, както и 
за наваксване на образователни пропуски; 

• Развиват смесени социално образователни услуги в Центровете за обществена 
подкрепа за превенция на отпадането и задържане на децата в училище; 

• Развиват интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез 
комбиниране на ресурсите на Домашен социален патронаж, националните и оперативните 
програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване на заетост (НПСПОЗ), 
клубовете на пенсионера и читалища; Разширяват функциите на патронажа и развиват мобилни 
екипи за предоставяне на домашни грижи; 

• Осигуряват условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с 
увреждания, включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда. 

 

РИО на МОМН 

Регионалният инспекторат по образованието на МОМН Шумен отговаря за координиране и 
изпълнение на дейности за достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в 
системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище 
ученици. Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в 
Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН, 
както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 
ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Шумен. 

РИО на МОМН:  

• Носи отговорност за интегриране в системата на образование на децата с увреждания 
отглеждани в семействата;  

• Осигурява методическо ръководство на училищата за насочване на нередовно 
посещаващи училище ученици и деца с рисково поведение към отделите за закрила на детето и 
Центровете за обществена подкрепа;  

• 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; 
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• Осигурява контрол върху обхващането на всички деца на територията на област Шумен 
в предуучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение на ученици в училище и 
записването на ученици в учебни заведения на територията на общината, в която живеят 
семействата им; 

• Съдейства за извеждането на деца от помощното училище в Шумен в масови училища и 
за осигуряването на условия съвместно с училищата за наваксване на образователните пропуски 
и интегрирането им с връстниците им (оценка на образователното ниво и на нуждите, изготвяне 
на индивидуална програма за обучение, осигуряване на допълнителни часове за компенсиране на 
разлики в нивото, участие в дейности за запълване на свободното време и социализация); 

• Съвместно с РДСП, ДБТ и директори на училища планира програми за вечерно и 
професионално обучение за младежи и възрастни с основно и по-ниско образование. 

Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО на МОМН: 

• Изготвя първична оценка на децата със специални образователни потребности (СОП), 
предварително консултирана от лекар специалист; 

• Насочва децата към подходяща форма на обучение; 

• Оказва съдействие за извеждане на деца от помощните училища като изготвя оценка за 
образователните им потребности. 

• Необходимо е оценката за образователните потребности на децата да се развие като 
мобилна услуга, тъй като в момента комисията заседава веднъж месечно в гр. Шумен, което 
затруднява достъпа на децата и родителите от другите общини, особено от отдалечените 
населени места в област Шумен. 

Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 
ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Шумен е 
държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение със следните задачи: 

• осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и 
включващо образование и изпълнява консултативни, образователно-възпитателни, 
рехабилитационни и координиращи функции; 

• координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за 
интегрираното обучение на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални образователни 
програми, осигуряване на ресурсни учители и други специалисти (логопед, психолог, 
тифлопедагог, сурдопедагог). 

 

Дирекция „Бюро по труда” 

Дирекция „Бюро по труда”  участва в планирането и изпълнението на програми и активни 
мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (възрастни с увреждания, младежи 
напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, в 
това число хора от ромски общности в обособени квартали) и мерки за подкрепа на семействата 
на групи в риск ( на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна 
среда). 

Основната роля на дирекцията "Бюро по труда" по изпълнението на стратегията включва:  

• Участие в разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на 
рискови групи;  

• Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално 
ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа; 
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• Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална 
квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в 
затворени етнически общности; 

• Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ;  

• Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране 
на работа; 

• Активно взаимодействие с институциите от други сектори (системата на 
здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на 
изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните 
структури на представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, 
НПО) при прилагането на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен.  

 

Регионален център по здравеопазване – Шумен 

Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и организира от 
Регионален център по здравеопазване (РЦЗ) и Регионален съвет по здравеопазване. РЦЗ отговаря 
за координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, насочени към хората в риск 
на територията на община Шумен. Създава база данни за здравни специалисти в помощ на хора с 
увреждания и хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на 
клиенти в риск.  

Конкретните им отговорности са 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 във всички общини на област Шумен.  

 

Участие на 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 в област Шумен. Гражданските организации предоставят социални, здравни и 
образователни услуги на територията на общината и областта за хора в риск. Съвместно с 
общините, териториалните структури на АСП и гражданите НПО разработват интегрирани 
политики и мерки за социално включване. Участват в инициирането и изпълнението на 
хоризонтални мерки и политики за социално включване като партньори на общините и/или 
водещи организации за проектите. Подпомагат училищата, ЦОП и СИ при работа със 
семейството и с деца за изграждане на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие, 
задържане в училище, превенция на рисково поведение и зависимости.  

НПО участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за 
действие и в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й като подпомагат 
събирането на данни и оценката на потребностите на крайните потребители. 

 

2. Ресурси и източници на финансиране 

 

Необходими средства за финансиране на социалните услуги в област Шумен 
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За финансиране на дейностите за реализация на Стратегията за периода 2011 г. – 2016 г. по 
години са нужни средствата, посочени в таблица 1. При тяхното определяне са отчетени 
включените в РМС 715 от 01.10.2010 г. дейности, разглеждани като държавно делегирани и 
местни дейности по функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. При разчета на 
необходимите средства се отчита фактът, че страната се намира в сериозна финансова, в т.ч. и 
бюджетна криза, поради което за развитието на социалните услуги, където за финансиране на 
държавно делегираните дейности водеща е ролята на държавния бюджет, особено през първата 
година от прогнозния период не може да се очаква рязко увеличаване на средствата. 

Като база за извършване на прогнозата за текущата издръжка са използвани  единни 
финансови стандарти, утвърдени с РМС 715 от 01.10.2010 г. за  2011 год. Прави впечатление, че 
стандартите са запазени спрямо 2010 г, а някъде и леко намалени. Това е причината за 
останалите години увеличение на финансовите стандарти да са със следните проценти - за  2012 
г. с 2%, за 2013 г. с 4%, за 2014 г. с 7% и за 2015 г. с 10% спрямо 2010 година. Това е достатъчно 
песимистична прогноза, тъй като посочените равнища са в рамките на допустимата инфлация, 
която може да се очертае след излизане на страната от рецесията. 

При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на делегирането от 
държавата средства за общините, които  предоставят социалните услуги съобразно местните 
потребности. При осъществяване на по-сериозни стъпки в сферата на социалната 
децентрализация може да се очаква постигането на по-голяма финансова самостоятелност на 
общините. Но даже и да се реализира подобна дълги години отлагана реформа, не може а се 
очаква значителна промяна в нагласата на общините по отношение на необходимото 
финансиране за социалните услуги в своите общности, поне в рамките на периода на действие на 
настоящата стратегия. Ето защо се очаква плавно покачване на местните разходи за социални 
дейности в абсолютна стойност при запазване на водещата роля на държавно делегираните 
средства в структурно отношение. 

Таблица 1 

Средства, необходими за финансиране на социалния сектор в област Шумен за периода 
2011 г. – 2015 г. (лв.) 

 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 

За издръжка 7 585 774 8 640 908 9 335 747 9 645 312 9 926 179 

За капиталови разходи 3 412 000 1 341 000 110 000 214 000 139 000 

Общо средства 10 997 774 9 981 908 9 445 747 9 859 312 10 065 179 

 

Наред с това съществуващите сега утвърдени социални услуги (заведения) в близко бъдеще 
трябва да се променят както по състав, така и по критерии за определяне на конкретния размер 
на отпусканото финансиране за тяхната издръжка. Първата важна стъпка в това направление би 
трябвало да стане с приемането на обсъждания минимален пакет от социални услуги с всеобщ 
достъп, с което би трябвало да се промени конфигурацията на социалните услуги, предоставяни 
от общините.  

Промяната се изразява в разширяването на номенклатурата от нови услуги, които общините 
ще трябва да осигуряват на своите общности при осигуряване на съответното финансиране. 
Наред с това трябва да се има предвид, че използването на капацитета (на заведенията) като база 
за определяне на размера на годишното финансиране чрез единен финансов стандарт и сега не е 
удачно за една част социалните услуги (особено за услугите в общността). В този смисъл трябва 
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да се започне сериозна работа в посока на намирането на адекватни критерии за определяне на 
единните финансови стандарти, както и на финансирането на социалните услуги (заведения) в 
променящата се социална среда, когато потребностите на населението от социални услуги ще 
започне да се насища и намалява по отношение на едни и утвърждаването на други. 

Това ще окаже определена промяна на начина на финансиране и определяне на конкретния 
размер на финансовите средства за конкретните услуги през прогнозния период. Поради 
високата степен на неопределеност на очакваните последици, и преди всичко утвърждаването на 
нов модел на финансиране чрез използването на различни критерии при изграждане на 
финансовите стандарти за някои социални услуги, на този етап трудно може да се предвиди за 
кои услуги и кога какви променени ще настъпят. Ето защо в разчетите не са включени конкретно 
определени поименно нови социални услуги с нови стандарти, а се разглеждат общо като 
средства за нови услуги. В резултат на това за последните две-три години от прогнозния период 
по общини са предвидени допълнително средства за издръжка и капиталови разходи, които не 
могат да се обвържат пряко със сега действащата номенклатура на социални услуги. 

Промените, които се очаква да настъпят във финансирането на текущата издръжка, без 
съмнение ще засегнат и механизмите за отпускане и усвояване на средства за капиталови 
разходи. Още повече, че вече се очертават някои пропуски в направленията на действащите 
оперативни програми, отнасящи се до социалния сектор. След приключване на първия кръг през 
2013 г. и със стартиране на новите оперативни програми през 2014 г. може да се очаква по-
активно и целенасочено да се обвържат техните целите и задачите с потребностите на 
населението от социални услуги. В резултат на това една част от недостигащите средства за 
инвестиции, които държавният бюджет сега не може да осигури, ще могат по-широко да се 
финансират по мерки на новите оперативни програми. С оглед на това в общините могат да 
бъдат подготвени предварително проекти, които да започнат своята реализация в 
инвестиционната си част в рамките на прогнозния период. 

С оглед на казаното за целия прогнозен период за област Шумен определят като минимално 
необходими 50,349 млн. лв. Това прави средногодишен разход през следващите 5 години, 
превишаващ повече от 1,2 пъти средствата, използвани през  2010 г. От всички необходими 
средства 45.82% се насочват към водещата община в областта – Шумен (близо 23 млн. лв.). Най-
малко са средства, предназначени за община Хитрино 0.07% (около 370 хил.лв.). 

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. Във връзка с това 
през първите две години се забелязва сравнително високи проценти на капиталовите разходи, 
когато много от общините предвиждат откриване на нови социални услуги и свързаните с това 
капиталови разходи (Таблица 2).  

Наред с това се очаква да се разширява обхвата на мерките 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. Все повече общини и НПО разработват и реализират проекти в 
социалната сфера.  Освен това към този период ефективно ще започне усвояването на средства и 
по сключения нов заем между правителството и Световната банка за 40 млн.евро за ранно детско 
развитие на деца от рискови общности, от които една съществена част е предвидена за 
капиталови разходи. 

След 2013 год  се забелязва намаляване на инвестициите за сметка на повечето средства, 
които трябва да се заделят за текуща издръжка на новоразкритите и разширени социални услуги.  
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Таблица 2 

Относителен дял на средства за издръжка и инвестиции в социалния сектор на област 
Шумен за периода 2011  – 2015 г. 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 

За издръжка 68.97 86.56 98.83 97.82 98.58 

За капиталови разходи 31.03 13.44 1.17 2.18 1.42 

Общо средства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

С извършването на инвестиции ще се разкрият нови услуги (чрез ново строителство или 
ремонти на съществуващи сгради) или действащи в момента заведения от резидентен тип ще 
бъдат преструктурирани за предлагане на алтернативни услуги. Наред с това ще се извърши и 
сериозен ремонт и обновяване на заведенията, в които се предлагат услуги от институционален 
характер и услуги в общността. В резултат на това се извършва преструктуриране и на разходите 
за текуща издръжка. Постепенно и плавно  намаляват разходите за услуги в институциите, а се 
увеличават разходите за услуги в общността (Таблица 3). 

Таблица 3 

Разпределение на средствата за текуща издръжка за услуги от резидентен тип и услуги в 
общността в област Шумен за периода 2011 г. – 2015 г. 

 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 

Резидентни услуги 36.53 35,08 30.06 28,45 27.62 

Услуги в общността 63,47 64.92 69.94 71.55 72.38 

Общо средства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Във връзка с това трябва да се отбележи, че относителният дял на разходите за издръжка за 
домовете от резидентен тип се запазва в края на прогнозния период все още достатъчно висок, 
тъй като една от услугите, които намира широко приложение е разкриването на домове за стари 
хора. Тази услуга е от резидентен тип, но в условията на устойчива тенденция на застаряване на 
населението от областта, разкриването на подобни домове е повече от наложително. С оглед на 
това би могло да се помисли в каква степен тази услуга трябва да се третира като “стар тип” 
услуга в съвременните специфични условия на социалното и демографското развитие на 
страната. Както бе отбелязано, през периода се очаква разгръщане в по-широк мащаб на 
финансовата децентрализация. Ето защо се предвижда през прогнозния период постепенно да се 
постигне увеличаване на капиталовите разходи за сметка на местни източници, които ще 
позволят да се подобрят най-напред услугите от местен характер, след което да се насочат 
повече средства и към държавно делегираните дейности. 

Структура на средствата за финансиране на социалните услуги по общини 

Разчетните средства, необходими за финансиране на социалните услуги по общини за 
прогнозния период са представени по направления в таблица 4.  Забелязва се минимален брой 
социални услуги които се предоставят от някои общини, като това се запазва до края на 
прогнозирания период (Хитрино и Никола Козлево). Други от общините (Велики Преслав, 
Смядово, Каспичан и Върбица) до края на периода планират почти двойно увеличаване на 
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разходите за социални услуги. Разчетените средства са реалистични, съобразно предвидените 
социални услуги които ще се предоставят през следващия прогнозен период. 

Таблица 4 

Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги по години и общини 

 

Община разходи 2011 2012 2013 2014 2015 

Велики 

Преслав 

 

издръжка 285 600 392 110 733 297 741 144 749 296 

инвестиции 15 000 495 000 20 000 20 000 0 

общо 300 600 887 110 753 297 761 144 749 296 

Венец издръжка 146 820 149 700 151 256 152 875 154 556 

инвестиции 50 000 0 0 0 10 000 

общо 196 820 149 700 151 256 152 875 164 556 

Върбица издръжка 459 695 620 220 626 670 790 856 946 302 

инвестиции 200 000 20 000 0 0 20 000 

общо 659 695 640 220 626 670 790 856 966 302 

Каолиново издръжка 896 000 896 000 905 318 915 005 925 070 

инвестиции 0 0 0 0 0 

общо 896 000 896 000 905 318 915 005 925 070 

Каспичан издръжка 292 005 620 871 632 083 522 749 544 391 

инвестиции 20 000 200 000 10 000 5 000 5 000 

общо 312 005 820 871 642 083 527 749 549 391 

Никола 

Козлево 

издръжка 184 800 0 0 69 840 70 608 

инвестиции 0 0 0 100 000 0 

общо 184 800 0 0 169 840 70 608 

Нови 
Пазар 

издръжка 561 963 753 642 922 628 956 744 967 268 

инвестиции 1 000 000 290 000 50 000 54 000 54 000 

общо 1 561 963 1 043 642 972 628 1 010 744 1 021 268 

Смядово издръжка 845 056 1 065 526 1 076 607 1 088 127 1 100 096 

инвестиции 215 000 50 000 20 000 30 000 40 000 

общо 1 060 056 1 115 526 1 096 607 1 118 127 1 140 096 

Хитрино издръжка 0 51320 51853 126612 140137 

инвестиции 0 0 0 0 0 

общо 0 51 320 51 853 126 612 140 137 

Шумен издръжка 3 913 835 4 091 519 4 236 035 4 281 360 4 328 455 
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инвестиции 1 912 000 286 000 10 000 5 000 10 000 

общо 5 825 835 4 377 519 4 246 035 4 296 360 4 338 455 

Област издръжка 7 585 774 8 640 908 9 335 747 9 645 312 9 926 179 

инвестиции 3 412 000 1 341 000 110 000 214 000 139 000 

общо 10 997 774 9 981 908 9 445 747 9 859 312 10 065 179 

 

Предвидените промени в структурата и териториалното разположение на заведенията, от 
които ще се предоставят социални услуги в областта, по-контрастно се виждат в таблица 5 
където са дадени относителните дялове на средствата по общини, в общата стойност на 
предвидените за финансиране средства в областта по съответните години. 

Таблица 5 

Дял на финансовите средства на общините в общата стойност на финансирането за 
областта 

Община\Година 2011 2012 2013 2014 2015 

Велики Преслав 2.73 8,89 8.48 7.72 7.44 

Венец 1.79 1.50 1.60 1.55 1.63 

Върбица 6.00 6.43 6.63 8.03 9.60 

Каолиново 8.15 9.00 9.58 9.28 9.19 

Каспичан 2.80 8.70 6.80 5.35 5.46 

Никола Козлево 1.81 0.00 0.00 1.72 0.07 

Нови пазар 14.19 10.40 10.30 10.25 10.15 

Смядово 9.63 11.18 11.61 11.34 11.33 

Хитрино 0.00 0.05 0.05 1.28 1.40 

Шумен 52.90 43.85 44.95 43.48 43.73 

Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Във финансово отношение се очертават още няколко направления, насочени към 
подобряване на обслужването на населението по общини. Забелязва се запазване на 
доминиращата роля на община Шумен при предоставянето на социалните услуги (почти 50 %) за 
целия период. Общините Нови пазар, Каолиново, Никола Козлево и Хитрино запазват 
сравнително еднакъв процент на предоставените социални услуги за периода. Друга част от 
общините (Велики Преслав, Върбица и Смядово) увеличават почти двойно средствата за 
предоставените социални услуги. 

Други необходими ресурси 

Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на действащите 
и предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Общините трябва да предвидят 
средства за преквалификация на работещите социални работници и придобиване на подходяща 
квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия 
период. Наред с това подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият и 
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общинските служители, които са отговорни за социалните дейности. Така че към групата на 
обучаващите трябва да се предвидят и работещите сега общински служители, както и 
предвидените допълнително минимум две лица за всяка община. Във връзка с това е подходящо 
да се формират партньорства с обучаващи организации и институции за организиране на 
обучителни курсове, финансирани по оперативните програми (ОП Развитие на човешките 
ресурси и ОП Административен капацитет). Необходимият финансов ресурс за осигуряване на 
обученията през прогнозния период възлиза на около 400 000 лв., като всяко обучение трябва да 
се организира така, че да предхожда стартирането на новоразкривана услуга. 

С оглед на териториалното разполагане на социалните услуги, общините трябва да 
направят пълен списък на възможните обекти (сгради, помещения и пр.), които могат да се 
използват за разкриване на социални услуги. Такъв на този етап липсва. Възможните обекти 
трябва да са съобразени с визията за развитие на социалните услуги, заложена в стратегията, 
като се елиминира всякакво маргинализиране на тяхното предоставяне. 

Към средствата, които непосредствено се предвиждат за развитие на социалните услуги, 
трябва да се добавят и тези, които в значителна степен подобряват социалния статус на 
нуждаещите се. Те се отнасят към други бюджетни функции (по Единната бюджетна 
класификация), но могат да доведат до елиминиране на някои потребности от социални услуги. 
Става дума за изграждане на общински социални жилища за бедни и самотни семейства, за 
подобряване на транспортните връзки между общинските центрове и селищата от общината, 
като се стимулира развитието на частната инициатива. Във връзка с това може да се предвиди 
определен процент (поне 10%) от средствата по функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, в която за жилищно 
строителство сега почти нищо не се планира, а всички заделяни средства отиват главно за 
благоустройство и комунално стопанство. 

Наред с това общините имат сериозни възможности за развитие на различни клонове на 
икономиката в своя район, като се имат предвид някои от мерките по ОП „Развитие на селските 
райони”, ОП “Регионално развитие”, другите оперативни програми и програмите за 
трансгранично сътрудничество. 

Източници на финансиране 

Първо, основен източник на финансиране в прогнозния период на социалните услуги 
остава републиканския бюджет. От него ще се финансира главно текущата издръжка на 
социалните заведения. За тази цел през прогнозния период са нужни 50 млн. лв., от които 45 
млн. лв. за текуща издръжка. През следващите 3 години не се очаква общините да могат да 
заделят от собствените си източници допълнителни средства за издръжка на държавно 
делегираните дейности. За тях остава поддържането и развитието на домашния социален 
патронаж и другите местни услуги. При благоприятно развитие на икономическата конюнктура 
и след провеждане на редовните избори за местна власт може да се очаква някои от общините с 
по-добро финансово състояние да започнат да отделят от местните си бюджети средства за 
подобрено и разширено развитие на предоставяните като държавно делегирани социални услуги. 

Второ, издръжката за местни социални услуги се финансират от собствени източници. Една 
част от разходите за текуща издръжка, особено за местните социални услуги и някои 
алтернативни услуги, които се получават от нуждаещите се без направление на Отделите за 
закрила на детето или друга отговорна специализирана държавна институция, след въвеждането 
на задължителния минимален пакет от социални услуги с всеобщ достъп, мога да се покрият от 
установените официално от общинската администрация такси. В настоящия момент системата на 
домашния социален патронаж подсказва конкретни модели за установяване на подобен род 
такси, които се отличават по механизъм на определяне в отделните общини. 
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Трето, финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането на нови 
обекти за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, отново ще бъде главно 
осигурено от републиканския бюджет, в това число и със средства от оперативните програми. От 
предвидените за капиталови разходи общо около 5 млн. лв. за прогнозния периода почти 98%  
ще са предназначени за държавно делегирани дейности, като те ще се осигурят преимуществено 
от държавния бюджет. В този смисъл сериозно трябва да се обмисли реализацията на 
стратегията от позиция на общинското финансиране, като се има предвид достигната финансова 
децентрализация, липсата на средства за следващата година, както и предстоящите избори през 
2011 г. 

Четвърто, 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 няколко проекта с подходящи обучители. От 
ОП „Развитие на селските райони” общините могат да получат средства за осигуряване на своята 
инфраструктура в зависимост от особеностите на обявените мерки. 

 

3. Комуникационна програма 
Популяризирането на стратегията е задача на администрацията на областния управител на 

Област Шумен. Дейностите, свързани с реализацията на Стратегията ще се съпровождат от 
различни информационни мероприятия, които ще осигурят нейната публичност. 

Цели, мерки и форми на комуникационната програма 

Целта на комуникационната програма е да популяризира сред обществеността ефектите и 
резултатите от изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво 
(2011 – 2015), както и да спомогне за изграждане на обществена подкрепа към политиките на 
социално включване. 

Мерки за осъществяване на комуникационната програма: 

• Информиране на обществеността, както всички заинтересовани страни за Стратегията 
за развитие на социалните услуги в област Шумен; 

• Популяризиране на настоящите, както и на планираните нови социални услуги; 
• Популяризиране на структурите, които са ангажирани с планирането, предоставянето и 

финансирането на социални услуги на територията на област Шумен. 
Целевите групи на комуникационната програма са: 

• Органи и институции на държавната и местната власт; 
• Териториални структури на държавните органи и институции; 
• Неправителствени организации; 
• Доставчици на социални услуги; 
• Приоритетни целеви групи на Стратегията за социални услуги; 
• Потребители на социални услуги; 
• Медии; 
• Широката общественост. 
 

Комуникационната програма се основава върху няколко основни форми:  

Директната 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.  
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Комуникация чрез масовите медии. Регулярно предоставяне на информация относно 
изпълнението на Областната стратегия за социалните услуги чрез: 

- Пресконференции, брифинги и съобщения за медиите; 
- Неформални работни срещи на журналисти с изпълнителите на Стратегията и Звеното 

за мониторинг и оценка;  

Комуникация чрез Интернет. Поддържане и актуализиране на информацията за Стратегията 
в интернет страницата на Областна администрация Шумен.  

Работа с партньори. При изпълнението на Стратегията ще се търси съгласуване и 
взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в разработването й и участващи в 
нейното изпълнение. Комуникационната програма ще подкрепя инициативи на гражданското 
общество, както и инициативи на читалища и местни НПО, насочени към групи, които трудно 
могат да бъдат достигнати чрез средствата за масово осведомяване. 

Изпълнение на комуникационната програма 

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата комуникационната 
програма е необходимо изпълнението и да се възложи на професионалист за връзки с 
обществеността, който да е пряко ангажиран с наблюдението и отразяването на 
информационните потоци, свързани с изпълнението на Стратегията.  

Тази функция ще бъде изпълнявана от експерта за връзки с обществеността в 
областна администрация в сътрудничество със Звеното за мониторинг и оценка.  В рамките на 
неговите компетенции и правомощия, служителят за връзки с обществеността може да се 
ангажира с координирането и реализирането на дейностите по изпълнение на комуникационната 
програма.  

За целите на своите нови отговорности и задължения служителят за връзки с 
обществеността към областна администрация е необходимо да участва както в организираните 
обучения за експертите, отговарящи пряко за имплементирането на Стратегията за развитие на 
социалните услуги, така и на редовните заседания на тези органи. 

Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в областна 
администрация, пряко ангажирано с реализирането на комуникационната програма. 

• Участва в планирането на дейности, свързани с реализирането на целите на 
комуникационната програма. 

• Съгласува и синхронизира своите действия с екипа на Звеното за мониторинг и оценка.  

• Координира цялостното изпълнение на заложените дейности в ОП за изпълнение на 
комуникационната програма. 

• Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на 
Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен, чрез сътрудничество с техните 
експерти за връзки с обществеността или органи и институции, отговорни за подготовката и 
реализацията на информационни кампании и комуникационни материали. 

• Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия за 
постигането на целите и дейностите на комуникационната програма. 

• Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и 
послания в общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на стратегията. 

 

4. Етапи в изпълнението на стратегията  
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Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен обхваща 5 годишен период 
(от 1.01.2011 г. до 1.01.2016 г.), в който се очертават 2 основни етапа на изпълнение: 

 

ЕТАП ПЕРИОД ДЕЙНОСТИ 

Подготвителен 
етап 

2011 г. (I тримесечие)  • Изготвяне и приемане на Общински 
стратегии за социалните услуги в 10-те 
общини 

• Оперативно планиране на интервенцията 
през първите 3 години 

• План за действие 2011 

Първи етап 2011 г.- 2013 г. • Изпълнение на дейностите по стратегията 

Междинна оценка  

 

Актуализиране на 
стратегията 

2013 г. (IV тримесечие)  

 

2014 г. (I тримесечие) 

• Оценка на постигнатите резултати и ефекти 
от стратегията 

• Препланиране на следващия етап в 
съответствие със заключенията и 
препоръките от междинната оценка 

Втори етап 2014 – 2015 • Изпълнение на дейностите по стратегията 

Финална оценка 2015, четвърто 
тримесечие 

• Оценка на въздействието от Стратегията 

 

Подготвителният етап включва и следните елементи:   

• Обособяване на Звено за мониторинг и оценка към областна администрация с участието 
на РДСП;  

• Изграждане на структури, организационна рамка;  

• Осъществяване на информационни срещи и консултации, осигуряване на подкрепа и 
партньорство между заинтересованите страни; 

• Утвърждаване на процедури по комуникация,  текущ обмен на информация и изготвяне 
на периодични и годишни отчети. 

 

Раздел V: Приложения 
 

Приложение № 1: Анализ на ситуацията и потребностите на рисковите групи в област 
Шумен. Финален доклад  

Приложение № 2: Логическа рамка на Стратегията  

Приложение № 3: Обобщена таблица за планираните услуги в област Шумен  


