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Използвани съкращения (абревиатури) 
 

АЗ Агенция по заетостта към МТСП 
АСП Агенция за социално подпомагане 
АХУ Агенция за хора с увреждания 
ДАЗД Държавната агенция за закрила на детето 
ДБТ Дирекция Бюро по труда 

ДВХФУ Дом за възрастни хора с физически увреждания 
ДРСЗ Дирекция “Регионална служба по заетостта” 
Д”СП” Дирекция „Социално подпомагане” 
ДСХ Дом за стари хора 
ТРГМО Териториална работна група за мониторинг и оценка 
ЗМО Звено за мониторинг и оценка 
МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 
МКБППМН 
 

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни 

МОН Министерство на образованието и науката 
МТСП Министерство на труда и социалната политика 
МФ Министерство на финансите 
НПО Неправителствена организация 
НП ”ОСПОЗ” Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 
О”ЗД” Отдел “Закрила на детето” 
ООН Организация на обединените нации 
Отдел “СЗ” Отдел “Социална закрила” 
РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 
РЗОК Районна здравноосигурителна каса 
РИО  Регионален инспекторат по образование  
РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 
РПУ Районно полицейско управление 
РЦЗ Регионален център по здравеопазване 
СИ Специализирана институция 
СУ Социална услуга 
ЦОП Център за обществена подкрепа 
ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 
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1. Въведение  
 

Промяната на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му в 
началото на 2010 г. въвежда нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на 
разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и 
областно ниво на базата на анализ на потребностите  от социални услуги. Промените в 
основните документи, определящи държавната социална политика имат за цел осигуряване на 
равен достъп до качествени социални услуги на хората от различните рискови групи. В тази 
връзка на основание чл.36а и чл.36б от Правилника за  прилагане на Закона за социално 
подпомагане се пристъпи към изготвяне на настоящата стратегия, която има за цел да постави 
основата на планирането на социалните услуги на общинско ниво за периода 2011-2015 год.   

Стратегията цели да разработи цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне 
на социални услуги на общинско ниво, насочен към подобряване на достъпа до качествени 
социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални 
услуги. Реализирането на стратегията е непрекъснат процес, който се проследява чрез 
индикатори за мониторинг и измерване степента на постигане на целите. Тази стратегия ще 
послужи за основа при ежегодно разработване на програми за развитие на социалните услуги 
до 2015г. Очертава вижданията за развитие на общинските социални услуги  през периода, 
консолидира намерения, възможности, действия и допринася за тяхната еднопосочност. 
Стратегията е инструмент за хармонизиране на местните законодателни инициативи с 
държавните изисквания и потребностите на жителите на общината от социални услуги. 

1.1 Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Самуил (2011 – 
2015) е разработена като част от Стратегията за развитие на област Разград (2011 – 2015) и е 
актуализирана за периода (2014-2015г.).  

Създаването на тази стратегия бе инициирано в рамките на проект „Планиране и 
усъвършенстване на социалните услуги на областно ниво”, изпълняван от УНИЦЕФ, 
Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. 
Проектът цели да пилотира цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на 
социални услуги на областно ниво като по този начин подпомогне повишаване на 
ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и използването на 
структурните фондове на Европейския съюз.  

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

Общинската стратегия се изготви с прякото участие на всички заинтересовани страни – 
общинска администрация, кметства по населени места, Дирекция „Социално подпомагане” 
(Д”СП”), доставчици на услуги, граждански организации, местни структури на държавни 
институции, представители на целевите общности и рисковите групи. Стратегията е продукт на 
съвместните усилия на Общинския екип за изготвяне на “Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги“ и дирекция „Социално подпомагане” с активното участие и приноса на 
представители на всички заинтересовани страни в общината.   

Процесът на планиране стъпи на анализ на нуждите на рисковите групи и ресурсите на 
общината, извършен през периода май – юни 2010 г.  

При разработването на общинската стратегия са използвани Общинския план за 
развитие(2007-2013), Общинската програма за закрила на детето и Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги (2011-2015).  

При актуализиране на общинската стратегия са използвани Общинския план за 
развитие(2014-2020), Общинската програма за закрила на детето и Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги (2011-2015г.). 

 

 При разработването на стратегията са следвани следните принципи и подходи на 
планиране: 

• Планиране с участието на заинтересованите страни на общинско ниво; 

• Съответствие с реалните нужди на групите в риск; 

• Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции; 

• Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки. 

 1.4 Обхват и фокус на стратегията 

Общинската стратегия за социалните услуги обхваща мерки и услуги, които са 
необходими за осъществяване на ефективна политика за подкрепа на лицата и групите в риск в 
общината, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти. За тази цел 
стратегията обхваща не само социални услуги и мерки, но и интегрирани политики, 
съществуващите ресурси на секторите образование, здравеопазване и политика за включване 
на пазара на труда. 

1.5 Обхват на рисковите групи. Общинското планиране има за цел да очертае насоките 
за създаване на мрежа от услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи в Община 
Самуил и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. На 
първо място са включени съществуващите вече услуги (като се посочва доколко те трябва да  

бъдат подобрени или запазени в техния настоящ вид) и развитието на нови социални услуги. 
Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях. Освен това, стратегията  
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обхваща тези хоризонтални мерки и дейности в други свързани сфери (здравеопазване, 
образование и др.), които имат отношение към функционирането на социалните услуги и са от 
ключово значение за решаването на проблемите на рисковите групи и лицата.   

Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на 
община Самуил. В рамките й са изведени приоритети, както и целевите групи и услуги за 
периода на действието й. Изборът на приоритетите е основан на остротата на проблемите и 
наличните ресурси. 

Времеви обхват. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват 
на територията на общината през следващите пет години (2011 – 2015 г.).  

Актуализирана стратегия през месец февруари 2014 г., планираните услуги и мерки за 
социално включване ще се изпълняват на територията на общината през следващите две 
години (2014 – 2015 г.). 

2. Приоритети и цели на Общинската стратегия 

2.1.  Визия, ценности и принципи 

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

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи 
и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, както и тези за правата на 
детето. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие 
максимално своите възможности, без оглед на 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; 

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

• Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата; 

• Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на общината; 
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• Насърчаване на услугите в общността;  

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

• Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства; 

• 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; 

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

2.2. Приоритети в развитието на социалните услуги в община Самуил 

Приоритетните направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с 
идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за 
решаване на основни критични социални проблеми на жителите в общината. Те са групирани в 
две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на 
функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване. 

� Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск 
Обща цел 1.  Да се подобри грижата за децата в семейството, като се  предотврати появата и 
развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално 
намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните институции, чрез: 

• намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и 
осигуряване на подкрепа за задържането им в биологичното семейство; 

• осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството; 

• осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и 
неглижиране на децата; 

• гарантиране равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до 
качествено образование;  

• развиване на  алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в 
среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. 

 

� Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално  
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включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение       
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой 
хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез: 

• осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в 
семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността; 

• реформиране на специализираните институции за възрастни хора с увреждания и 
развитие на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в 
среда, близка до семейната, за потребителите, които не могат да бъдат изведени в 
семейна среда; 

• създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск. 

� Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и 
достоен живот 

Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в 
общината, чрез: 

• развитие на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен 
и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда; 

• осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до 
домашната. 

2.3. Функционални приоритетни направления 

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси и 
изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество. 

Обща цел 4. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез 
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на 
квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, както и да се повиши 
ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско 
партньорство и междусекторно сътрудничество. 

Специфична цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и 
организационния капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики 
към хора и групи в неравностойно положение.  

Специфична цел  4.2.   Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за 
развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и 
стандарти.  

Специфична цел 4.3. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните 
услуги. 

Специфична цел 4.4. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътруд-
ничество и развитие на смесени услуги. 
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2.4. Основни целеви групи – потребители на услугите в община Самуил 

 При анализа на рисковите групи е използвана информация от институциите в 
съответната област, които пряко са ангажирани в решаването на проблемите на хората. Най – 
общо представяне на рисковите групи може да бъде направено с оглед на възрастта на групите 
в риск – деца и възрастни. 
 

Рискови групи включващи деца: 
 

Деца от семейства в неравностойно социално положение /уязвими семейства/: 
Към тази група се включват: деца от социално слаби семейства; деца от малцинствени групи; 
деца на самотни родители и деца без родители; деца от многодетни семейства; деца на 
родители с увреждания. Данните показват, че по-голямата част от семействата на социално 
подпомагане са от етническите малцинства, сред които най – вече роми. 
В Община Самуил преобладаващото население и в 14 населени места е от малцинствен 
произход, като в три от селата компактното население е ромско. Най-често срещаните 
проблеми при децата от малцинствените етнически групи са лоши битови условия на живот и  
ранно отпадане от училище и насилие. Много често тези деца живеят в многодетни семейства, 
с един родител (най-често майки), с влошен психо-социален климат в семейството, което е 
предпоставка за попадане на децата в криминогенна среда. 

Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на 
децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. Вниманието към 
семействата има своето отражение и върху демографската ситуация в общината. Услугите към 
семействата целят подкрепа за интегритета на семейството и за развиването на уменията и 
ресурсите за социална интеграция на семейството като цяло и на индивидуалното развитие на 
неговите членове. В това отношение децата и семействата в неравностойно социално 
положение получават подкрепа от Център за обществена подкрепа- Самуил, Център за 
социална рехабилитация и интеграция- Владимировци, както и финансова подкрепа - социални 
помощи от Дирекция "Социално подпомагане” Самуил.  

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

Деца с увреждания: Децата с увреждания изпитват затруднения в своята социална интеграция 
поради непригодеността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи, 
образователна система. По данни на Дирекция “Социално подпомагане” - Самуил, децата с 
увреждания в община Самуил са  34. Липсата на подкрепа за семействата им води до 
настаняването на значителен брой хора с увреждания в специализирани институции. Услугите 
и мерките за тези групи целят подкрепа за развитие на техните умения и способности и  

промяна на средата по посока на създаване на условия за интеграцията им. 

Деца с отклоняващо се поведение: Малобройни, но важни са специфичните групи на деца с 
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рисково поведение, с противообществени прояви и поведенчески проблеми, предизвикани от 
различни фактори, като нисък родителски контрол, раздяла в семейството, бедност, 
безработица. По данни на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни през 2013 год. са  извършени 9  противообществени прояви от 
малолетни и непълнолетни на територията на Община Самуил. Поведенческите проблеми, 
определени от съответните експерти са: агресия, използване на алкохол и упойващи вещества, 
кражби, побой. Потребностите са от консултации (психологически, социални, правни и 
здравни), подкрепа на родителите и намаляване на агресията в семейната среда, ангажиране на 
свободното време на децата. Броят на консултираните деца във връзка с употребата на 
наркотици през 2013 год е 10 деца. Брой лица, обхванати от информационни кампании за 
предотвратяване  на асоциалното поведение сред децата – 597. Консултирани деца и семейства чрез 
МКБППМН , през 2011 – 2013 год.: - деца -52 и семейства – 27. Издадени и разпространени са 
информационни материали – брошури 425 броя  на тема “Да запазим заедно твоята сигурност в 
интернет”, която съдържа информация за важни правила за безопасен интернет и съвети към 
родителите за по-безопасно „сърфиране” на техните деца. В информационната кампания са 
обхванати 425 ученици от училищата, намиращи се на територията на общината.Услугите и 
мерките за тази група целят превенция на противообщественото поведение на децата и 
консултирането им и на техните семейства, с цел да не се допусне извършване на нови и по – 
тежки прояви и престъпления.  

Деца жертва на насилие: Официалните данни за регистрираните случаи на деца, жертви на 
насилие и неглижиране не отразяват пълната картина на проблемите. Това са деца жертви на 
насилие в семейството и извън семейството. Характерно за първата група е, че насилието се 
извършва главно в семейството. Констатираните случаи на домашно насилие върху деца са 
физическо нараняване, емоционално накърняване и неглижиране. Броят на жертвите вероятно 
е много по-голям, но оплакванията са малко, поради сложните емоционални връзки и 
зависимостта на децата от родителите им. Неглижирането се проявава като форма на 
неспособност на родителя (настойника) да осигури подходящи грижи, удовлетворяващи 
потребностите, характерни за възрастта, които детето не е в състояние да си осигури само – 
храна, облекло, здравни грижи и др. Като причини за домашното насилие може да се посочат 
копиране на стериотипите на поведение в поколенията, особенно сред ромското население, 
ниското образователно и интелектуално равнище на родителите и близката обкръжаваща 
децата среда. За втората група все по - актуален става проблемът с нарасналата агресия сред 
подрастващото поколение. Училищната и улична среда са формите в които тя се проявява. 
За жертвите на насилие остава необходимо осигуряването на сигурност, терапия за 
преодоляване на травмите, обществена и социална подкрепа.  

 
Деца, настанени в специализирани институции: 

Децата, отделени от своите семейства, са една от най- уязвимите групи в обществото. 
Стратегията предвижда комплекс от услуги за извеждане на децата от институциите чрез 
подкрепа за тяхната реинтеграция в биологичните и разширени семейства, осиновяване и 
отглеждане в семейна среда на приемни родители. В община Самуил успешно се развива 
приемната грижа като превантивна мярка за попадането на деца в специализирани инситтуции.  

Утвърдени и вписани в регистъра за приемни семейства към Дирекция «Социално 
подпомагане» са 11 семейства, като в 10 от тях са настанени 10 деца. Както и по проект „И аз 
имам семейство“ към община Самуил  към настоящия момента са одобрени 12 семейства, като 
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в 7 от тях са настанени 7 деца. Общо настанените деца към 31.01.2014 г. на територията на 
общината: 17 деца в 17 професионални приемни семейства.  

Друга мярка, която се предприема от отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално 
подпомагане” Самуил е настаняването им в семейства на близки и роднини. Случаите на деца 
настанени при близки и роднини са 15. 
Успешната социална работа и адекватните и навременни мерки които се предприемат от отдел 
„Закрила на детето” са причина да няма деца настанени в институции. 
  
Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище: 

Отпадането от училище и липсата на образование е един от най-сериозните фактори за 
попадане в ситуация на множество рискове – бедност, противоправно поведение, насилие, 
зависимост и др. Стратегията предвижда комплексни интервенции между социалната и 
образователната сфера насочени към подобряване на тяхното взаимодействие, развиване на 
приятелска за децата образователна среда, преодоляване на социалните затруднения за 
посещаване на училище, подготовката на децата за равен старт в училище. По данни на 
Дирекция “Образование, социални дейности, гражданска регистрация и здравеопазване” и РИО 
гр. Разград, общия брой на ученици в общината е 605  през учебната 2012/2013 г.; отпаднали 
ученици от училища – няма; 6 ученика са напуснали страната. Видно от данните посочени по – 
горе отпаднали ученици от училища на територията на общината няма, причини за напускане 
на училище е задържането на високата безработица в община Самуил. Възможностите за 
намиране на работа на членовете на семействата са ограничени, налице  е трудовата миграция 
да се разпострира и извън пределите на страната. Деца с родители в чужбина, отглеждани без 
пряк родителски контрол и/или с прекъсване на преките емоционални контакти с родителите са 
в риск от отпадане от училище или напускане. В повечето случаи децата са оставени за 
отглеждане при близки и роднини, които не винаги успяват да се справят с възпитанието им, 
особено в тийнейджърска възраст. Други деца са заминали с родителите си в чужбина и са 
застрашени от сериозен риск от прекъсване на образованието си. 

Рискови групи, включващи възрастни, стари хора: 
В община Самуил през последните години има демографска криза и тя се задълбочава. 
Влияние върху демографското развитие на общината оказват световните и национални 
демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и 
специфичните - увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези процеси 
населението на общината намалява и застарява ежегодно. Възрастните хора представляват една 
от най-голямата група лица с потребности от социални услуги и съответно ангажират голямата 
част от ресурсите за предоставянето им. В община Самуил се наблюдава устойчива тенденция 
на застаряване на населението. Предвид ниския естествен прираст на населението процентното 
увеличение на хората над трудоспособна възраст е закономерен резултат. Този факт води до 
извода, че продължаващото застаряване на населението ще оказва все по-голяма потребност от 
здравни и социални услуги. Старите хора са голяма социална група, идентифицирана в 
аналитичния доклад като една от най-застрашените. Старите хора (над пенсионна възраст) са 1 
628 души (към м. декември 2013 г.), което представлява 23 % от населението в община Самуил.  

 

Стари хора в пенсионна възраст – с повишен риск при самотните стари хора, живеещи в 
отдал
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ечени населени места Те са преобладаващата част от населението на селата извън общинския 
център. Разпръснатите села в общината допълнително усложнява и достъпа на жителите им до 
спешна медицинска помощ. Голяма част от тези хора живеят сами, на територията на  община 
Самуил са 288 самотно живеещи стари хора, по данни на кметове на населени места. 
Основната задача е да допринесе за осигуряването на достоен живот на тези хора. 

Старите хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от услуги и грижа в 
домашна среда или от резидентна грижа, са рискови групи, които нарастват през последните 
години. Изискват се спешни мерки за разкриване на услуги в домашна среда, дневни центрове 
и др. Увеличеното търсене на резидентна грижа за стари хора, предполага разкриване на 
Център за настаняване от семеен тип  за стари хора, нуждаещи се от резидентни грижи, 
осигуряване на медицинска грижа (особено за лежащо болните), възможности за общуване и 
запълване на свободното време според техните индивидуални интереси. 

Съществен е и процента на възрастните хора с потребности от социални услуги, който може да 
бъде причислен към групата на хора с увреждания. Така разграничаването им от групата на 
хора с увреждания става много трудно. Често хора, които по принцип са запазили способността 
си за самостоятелен начин на живот след прекаран инсулт или усложнения на хронични 
заболявания, получават физически или други увреждания и съответно се появява потребност от 
адекватни социални услуги, съобразени с тези увреждания. По данни на Дирекция “Социално 
подпомагане” - Самуил, възрастни хора с увреждания в община Самуил към м. декември 2013 
год. са  858 души. Във връзка с това изключително важно е да се предвидят превантивни 
услуги и програми с ранна степен на интервенция, насочени предимно към възрастните и 
хората с увреждания. Целта е  осигуряване на възможности за по-нататъшно личностно 
развитие, за пълноценно участие в социалния живот за предотвратяване на последваща 
институционализация. Развитието на мобилните услуги на терен и услугите в домашна среда ( 
Личен асистент и Домашен помощник. допринасят за задоволяване на потребностите на 
възрастни в неравностойно положение, които са запазили способността си за самостоятелен 
начин на живот. 

Специализирани институции за социални услуги в община Самуил: 
 

Социални услуги в специализирани институции се предоставят след изчерпване на 
възможностите за извършване на услуги в общността. Хората, които искат да ползват услугите, 
предоставяни в социалните институции трябва да отговарят на определени критерии и условия, 
които се различават в зависимост от вида на институцията.  
 Към момента специализирана институция на територията на община Самуил е,  

• Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Самуил, ул. „Любен Каравелов” 
№ 4, община Самуил, област Разград, с капацитет 86 потребители. 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - село Самуил, функционира и предлага услуги 
в общинския център от 1964 г., като началото е било дадено с капацитет от 50 души под  

наименованието «Дом за душевно болни лица». След промени в наименование и капацитет по  

изискванията на нормативната база, като правоприемник на опита в предоставянето на услуги в 
тази сфера натрупан през годините, от месец август 2013 г., Дом за възрастни хора с умствена  
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изостаналост функционира с капацитет от 86 места за жени и мъже - специализирана 
институция с делегирани от държавата дейности за предоставяне на услуги след изчерпване на 
възможностите за извършването им в общността. 

Услугите, които се предоставят в него са комплекс от дейности, които целят да 
подпомогнат и разширят възможностите на лицата с интелектуални затруднения. Да изградят 
независимости за самостоятелен начин на живот или интегриране в обществото. 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Самуил е приспособена за обслужване 
на потребители с увреждания, като за целта са изградени приспособления за улесняване на 
достъпа на трудноподвижни лица в мъжки и женски корпус. 
Институцията се намира в парковата зона на село Самуил, разположена сред дванадесет декара 
многогодишни дъбови дървета, които през лятото осигуряват приятна прохлада, а през зимата, 
картини с неповторима красота, и преди всичко, здравословен климат и обстановка, 
предразполагаща отдих и спокойствие. Домът е ситуиран в рамките на общинския център и 
има автобусна връзка с областния град Разград, а чрез железопътния транспорт с цялата страна, 
което благоприятства  връзката на всеки един от потребители с неговите близки, роднини или 
приятели. Налице са възможности за контакти с хората от общността, което е така необходимо 
и първостепенно в социалното функциониране на личността. Нейното идентифициране и 
самоопределяне.  

Целева група – бенефициенти на  услугата са лица с интелектуална недостатъчност /отразено 
в Експертно решение на ТЕЛК като Олигофрения или Умствена изостаналост/, навършили 
пълнолетие, при които е изчерпана възможността за извършването им в семейната среда или 
друг вид социална превенция, предлагана в общността. 

Материална база: Сградният фонд е съставен от Женски и Мъжки сектор, като  първият е на 
три етажа. Помещенията на мъжете са разположени на един етаж в отделна сграда.  

На първия, втория и третия етаж в женски сектор са разположени стаите на потребителите, 
като на първия етаж са настанени, тези с напреднала възраст, с цел по – лесна комуникация на 
персонала с тях и възможност за излизане или извеждане с инвалидни колички, за което е 
изградена специална рампа. 

Обзавеждането на стаите се състои от легла за потребителите, индивидуални шкафчета, 
гардероби за лични дрехи и телевизор. Във всяка стая е наличен санитарен възел. 

На сутерена на основната сграда се намира кухненски блок със столова и баня на 
потребителите. Пералното помещение, парното се намират  в отделна сграда.  
На първи етаж е и Медицински блок с манипулационна, стая на лекар, стая на старша 
медицинска сестра и почивна стая.  

Обзавеждането на стаите е съобразено с индивидуалните потребности и личното желание на 
потребителите, създадена е уютна среда за живеене, близка до домашната.  

Численост на персонала в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - село Самуил е 51 
души. 
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Социални услуги в общността: 

Община Самуил активно работи за разкриване на услуги в общността, които да 
отговарят най – пълно на потребностите на уязвимите групи от общността. Услугите 
предоставени в общността имат за цел да подобрят условията за живот както на хората, които 
живеят изолирани по домовете си, така и на тези които ползват услуги в специализирани 
институции. В изпълнение на приетата Общинската стратегия за развитие на социалните 
услуги (2011-2015г.), бяха предприети мерки за поетапно намаляване на капацитета на ДВХУИ 
с. Самуил, като се разкриха социални услуги в общността. 

• Защитено жилище „Шанс за нов живот”, с. Кривица, ул. „Ивайло” № 40А, 
разкрито  на 03.01.2007 год, с капацитет 8 потребителя 
Услугата е предоставена за управление на Сдружение с нестопанска цел "Център 
за социални инициативи и образователни програми", с адрес на управление с. 
Самуил,ул. „ Хаджи Димитър” №4 

Позватели на услугата са пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена 
изостаналост, настанени в специализирани институции. Услугите, които се предоставят в 
защитеното жилище, целят изграждане и поддържане на социална среда, близка до семейната, 
в която потребителите да водят пълноценен и независим живот като част от обществото. 
Създават се  условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и обучение на 
потребителите, възможности за социалната им  интеграция . Услугата спомага за 
оползотворяване на индивидуалните ресурси на ползвателите на услугата чрез използването 
на личностово ориентиран подход, предоставя възможност за трудова реализация на 
потребителите чрез включването им в обучителни програми и сътрудничество.  

Материалната база включва, двуетажна масивна сграда със застрона площ от 410 кв.м., 
където са разположени три спалните помещения. Същите са  обзаведени с легла с матрак, 
гардероб и шкафчета за лични вещи. Налични са  помещения за ежедневни дейности, зала за 
спортни дейности, кухня и столова, санитарни възли с баня и тоалетна, административни и 
стопански помещения Материалната база на защитеното жилище отговаря на съвременните 
изисквания за среда на живот. Числеността на персонала на Защитеното жилище е 5 щатни 
бройки.  

• Защитено жилище, с. Самуил, ул. Драва № 2,община Самуил, област Разград,  с 
капацитет 14 потребители, разкрита през месец юни 2009 год.  

Подсигуряване на защитено място за живеене, което дава възможност на група от боледуващи, 
загубили възможност да имат собствено жилище и подслон да подобрят качеството си на 
живот и да бъдат поставени в условия, близки до домашните.  
Целева група на услугата са пълнолетни лица с психични разстройства, живели в 
специализирана институция или застрашени от постъпване в такава, но с реален шанс за 
социална интеграция. Услугите, които се предоставят в Защитеното жилище, целят изграждане 
и поддържане на социална среда, близка до семейната, в която потребителите да водят 
пълноценен и независим живот като част от обществото. Създават се  условия за подпомагане, 
взаимопомощ, ефективна защита и обучение на потребителите, възможности за социалната им  
интег
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рация. 
Материалната база включва, двуетажна масивна сграда, в която са разположени помещенията 
на потребителите и административната част. На първия етаж са разположени служебните и 
административни помещения за персонала; кухня/ столова на потребителите. На етажа се 
намират  и кабинет за социални дейности. Зала за кинезитерапия и спорт. На първи етаж се 
намират и санитарни/ хигиенни помещения, представляващи комбинирани бани и W.C. На 
втория етаж са разположени пет спални помещения на потребителите, обзаведени с легла с 
матрак, гардероб и шкафчета за лични вещи. Материалната база на защитеното жилище 
отговаря на съвременните изисквания за среда на живот. Числеността на персонала на 
Защитено жилище е 9 души. 
 

• “Център за настаняване от семеен тип“ за лица с физически увреждания с.Хърсово, 
ул. „Пейо Яворов” №1, община Самуил, област Разград, с капацитет 15 
потребители, преобразуван на 01.06.2011г.  

В изпълнение на Плана на Агенцията за социално подпомагане за реформирането на 
институциите, в който бе включен  “Дом за възрастни хора с физически увреждания”  
с.Хърсово през м. юни 2011 год. е преобразуван на “Център за настаняване от семеен тип“ за 
лица с физически увреждания с.Хърсово. Център за настаняване от семеен тип за лица с 
физически увреждания  е нова форма на социална услуга от резидентен тип,  насочена към 
възрастни хора с увреждания, които имат нужда от 24 часова грижа. Центъра осигурява 
подходящо равнище на интервенция и подкрепа, което да даде възможност на хората да 
постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот. Създадена е среда 
за живот на потребителите  близка до семейната. Организирането на живото и услугите в 
ЦНСТ са насочени към създаване на условия за равнопоставено участие на потребителите в 
живота на местната общност. 
Целеви групи: 

- лица изведени от специализирани институции за стари хора и възрастни хора с 
увреждания; 

- лица, за които е на лице риск от институционална грижа; 
Материалната база, едноетажна масивна сграда с приземен етаж, на първия етаж са 
разположени осем спални помещения обзаведени с по две легла, индивидуален гардероб, 
нощно шкафче и телевизор. Санитарен възел – тоалетни и баня, столова, дневна за общи 
занимания, стая за осамотяване и лични контакти и стая за рехабилитация. Изградени са рампи 
за инвалидни колички към основните входове на сградите. В двора има парк с иголистни и 
плодни дървета, декоративни храсти, цветни алеи и беседка за отдих . Числеността на 
персонала на  “Център за настаняване от семеен тип“ за лица с физически увреждания 
с.Хърсово е 14 щатни бройки.  

 

• Защитено жилище, с. Богомилци, ул. „Гео Милев” №2 № 2, община Самуил, област 
Разград, разкрита през месец март 2011 год., с капацитет 15 потребители. 

Същност на социалната услуга: Предоставяне на социални услуги в общността за 
изграждане на самостоятелност при водене на независим начин на живот. Взаимопомощ и 
ефективна защита за възстановяване на изгубените социални умения и навици и 
осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до 
семейната. Чрез социалната работа с потребителите, при прилагане на индивидуален 
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подход, съобразени с конкретните потребности на всяко настанено лице, посредством 
изработване на концепция за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план се 
цели независим начин на живот. 

Целева група: пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост,  

настанени в специализирани институции. 

   Материалната база: 

Сградата представлява двуетажна постройка, от която се използва само първият етаж, на 
разположение на потребителите са: кухня; служебни и административни помещения за 
персонала и потребителите;  кабинет за социални дейности; кабинет за трудотерапия; 
тоалетни и бани за потребителите – обзаведени съгласно изискванията за функционирането 
им, седем спални помещения за потребителите – обзаведени съгласно съвременните 
изисквания за среда на живот. Отоплението на институцията се осъществява с парно 
отопление от локална парна инсталация на твърди горива. Числеността на персонала на 
Защитено жилище е 9 души.  

• Център за обществена подкрепа в с. Самуил се намира на ул. „Хаджи Димитър” 
№5, община Самуил, област Разград, разкрит през май 2011г. с капацитет 20 
потребители.  

Център за обществена подкрепа – с.Самуил предлага комплекс от социални услуги и 
дейности за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на 
деинституционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за развитието 
им, в следните направления: 

-Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 
институции; 

- Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции. 

-  Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства. 

- Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните 
семейства. 

- Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от 
училище и техните семейства. 

- Подкрепа и консултиране на семейства от общността. 

Центъра провежда и мобилна социална работа с цел активно търсене и оказване на подкрепа 
на деца и семейства във високо рискови общности/жени с рискова бременност; деца на 
улицата; деца жертви на експлоатация; трайно отпаднали от училище деца и деца, които са в 
ситуация на социална изолация, както и на техните семейства/. 

Целевите групи са: 

Деца от 0 до 18 години в риск: Жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво 
друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 
необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище и 
техните семейства; 
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Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към     които са насочени 
дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании; 
Материална база: Двуетажна масивна сграда, ЦОП се помещава на втория етаж: има - зала 
за групова работа с деца и семейства (обучения, екипни срещи), същата зала се ползва и за  
индивидуална работа с деца и семейства; работен офис за специалистите; кабинет на 
директора; кабинет на психолога и санитарно помещение. Капацитетът на Център за 
обществена подкрепа е 20 потребители, при наличие на нуждаещи се хора от общността, 
които желаят да ползват услугите, както и насочени  от други институции, специалистите 
работят над капацитета. Численост на персонала – 5 души.  

• Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/, с.Владимировци, ул.” 
Васил Левски” №2, разкрит на 01.05.2011г. с капацитет на 30 потребители. 

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ предлага услуги с цел подкрепа 
на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и 
самостоятелност на лица с различни вид и степен  на увреждане, както и подкрепа на лица от 
различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на 
социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и 
рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на 
социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Лицата 
ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – ежедневно или 
няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности. 

Услугата се предоставя и мобилно с цел по-широко обхващане на целевите групи и 
предотвратяване процеса на социално изключване, чрез използване ресурсите на услугата.  

Целеви групи: Социалната услуга ЦСРИ се предоставя на широк кръг потребители – деца и 
лица в риск от социално изключване, както и техните близки: 

- Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и 
девиантно поведение, нарушение в развитието ; 

Материална база: едноетажна масивна сграда с приземен етаж и ограден двор, като 
застроената площ е 192 кв.м, а цялата 692 кв.м. Осигурена е възможност за достъп на хора с 
увреждания.Услугата се предоставя в надземния етаж, който е с четири стаи, коридор и 
санитарен възел. Центърът разполага със зала  за рехабилитация,която е оборудвана с 
велоергометър, кростренажор, механична пътечка, сух басейн с топки и степер;стая за 
групова работа потребители.  

ЦСРИ  разполага и със собствен превоз, с който се водят деца и лица за работа в основната 
сграда в с.Владимировци. Численост на персонал на ЦСРИ- 9 души.  

 

• “Център за настаняване от семеен тип“ за лица с умствена изостаналост с.Пчелина, 
ул. „Куванджилар” №4, община Самуил, област Разград, разкрит на 01.08.2013 год., 
с капацитет 15 потребители.  

Основната цел на предоставяните услуги в Център за настаняване от семеен тип е 
осигуряване качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на 
соц
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иално изключване на всяко лице, чрез предоставяне на  индивидуализирана грижа и  

подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата. 

Целеви групи: 

- лица изведени от специализирани институции; 

- лица, за които е налице риск от институционална грижа. 

Материална база: 

Центъра за настаняване от семеен тип в с.Пчелина е разположен в едноетажна масивна 
сграда, има осем спални помещения – от които 7 с по две легла и 1 с 1 легло за жени. 
Обзавеждането в тях е стандартно с индивидуални легла,  общ гардероб, персонални 
шкафчета. Има  санитарен възел с общо 6  тоалетни и бани, другите помещения използвани 
от настанените лица са: столова и дневна за общи занимания. Обширен двор-парк с 
иглолистни дървета,  цветни алеи за удобство на потребителите. Изградена е рампа за 
инвалидни колички от централния вход. Към основната сграда води добре оформена алея. 
Отоплява се с локално – парно на твърдо гориво. 

Числеността на персонала на  “Център за настаняване от семеен тип“ за лица с умствена 
изостаналост с.Пчелина е 14 щатни бройки.  
 

• Приемна грижа: Към настоящия момент приемната грижа, като вид социална 
услуга се развива много добре на територията на община Самуил. Към момента в регистъра 
за приемни семейства, воден в Д”СП”- Самуил са вписани 11 семейства, като в 10 от тях са 
настанени 10 деца.  Общо настанените деца към 31.01.2014 г. са 10 деца в 10 професионални 
приемни семейства.  

• По проект „И аз имам семейство“  към община Самуил  към настоящия момента са 
входирани 18 подадени заявления, от които 12 одобрени и утвърдени със заповед на 
комисията по приемна грижа. В седем от семействата има настанени 7 деца. Общо 
настанените деца към 31.12.2013 г. на територията на общината: 17 деца в 17 професионални 
приемни семейства.  

 

• Проект „Социално включване” изградена е сграда за „Предоставяне на социални 
услуги за деца и техните родители”, с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №3 

През 2014 год. предстои предоставяне на услуги за деца от 0 до 7-годишна възраст и техните 
родители.  
Основните услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители включват: Формиране и развитие на 
родителски умения; Ранна интервенция на уврежданията;  Семейно консултиране и подкрепа; 
Здравна консултация. 
Основните услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители включват: Интеграция на децата в 
детските градини и в предучилищните групи; Семейно консултиране и подкрепа; 
Допълнителна подготовка за започване на училище. 
Цели по проекта: 

Превенция на рисковете от социалното изключване и намаляване на бедността сред 
рисковите групи. Подобряване условията на живот на децата  и техните семейства в община 
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Самуил.  

Интеграция на деца от уязвимите групи в образователната система. 

Превенция на детската заболеваемост, смъртност и неглижиране в семейството, чрез здравни, 
образователни и рехабилитационни услуги и/ или индивидуална подкрепа за деца от 
уязвимите групи и техните семейства. 

Целева група на децата: 

Деца от 0 до 7 години от уязвимите етнически групи, в частност от ромската общност; деца, 
чиито родители са безработни или получаващи социални помощи; деца, без личен лекар или 
чиито личен лекар не е педиатър; деца, чиито родители не са здравно осигурени; деца, които 
не посещават детска градина; деца с увреждания и здравословни проблеми; деца за които 
родителите не полагат достатъчни грижи. 

Целева група на родителите: 

Родители на деца от 0 до 7 години от уязвимите етнически групи, в частност от ромската 
общност; безработни родители или такива получаващи социални помощи; родители с три и 
по-вече деца; самотни родители; родители, най – вече майки в рискова възраст; родители без 
или с ниско образование; родители живеещи в лоши жилищни условия и бъдещи родители от 
уязвими групи на територията на община Самуил, както и останалата част от населението, 
нуждаещо се от заложените социални услуги по проекта. 

 

Услуги, предоставяни по проекти и програми 
 

Политиката по подпомагане на хора в неравностойно положение и подобряване на 
социалния им статус в община Самуил е свързана с предоставяне и развиване на социални 
услуги в общността през последните години, а имено по следните проекти: 

2010г. - По проект “Обществена трапезария” от Фонд „Социална закрила” към МТСП в 
четиринадесетте населени места на общината се предоставя безплатна храна на 133 лица. 

2011г. По проект “Обществена трапезария” от Фонд „Социална закрила” към          МТСП в 
четиринадесетте населени места на общината се предоставя безплатна храна на 120 лица. 

2012г. – 2014г. По проект “Обществена трапезария” от Фонд „Социална закрила” към          
МТСП в четиринадесетте населени места на общината се предоставя безплатна храна на 
125 лица. 

2010г. - 2012 г.  – назначени 50 домашни помощници, обгрижващи 70 потребители по 
проект  „За достоен живот  на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи 
хора”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
BG051PO001-5.2.07. 

 2010г. - 2014 г.- По Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” е реализиран 
проект „Подкрепа за достоен живот” – услуга “Личен асистент”, която обхваща 101 
потребители, обгрижвани от 99 лични асистенти.  

2013г. - По НП «Асистенти за хора с увреждания»  е осигурена грижа за 10 потребители от 
1
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0 лични ассистента. 

Услуги и мерки в други сектори 
 

Разглеждането на социалните услуги в по-широк контекст се предопределя от факта, че 
ползвателите на социална подкрепа са носители на различни проблеми, които са решавани в 
другите сектори и дава възможност да се подобри стратегическото планиране и 
практическата реализация на интервенции в тях, но и да се развият и предлагат специфични и 
приемливи за потребителите услуги, като се използват оптимално ресурсите на всяка сфера.  
 
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 
ученици със специални образователни потребности към МОН. 
Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 
ученици със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП) – Разград е държавно 
обслужващо звено в структурата на МОН. Той е извънучилищна педагогическа структура, 
която е в системата на образованието. В него се осъществяват дейности по провеждане на 
държавната политика в областта на интегрираното обучение, като подпомага успешното 
интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в 
общообразователната среда. В община Самуил, ресурсният център осъществява дейността си 
чрез екип от специалисти: ресурсни учители, логопед и  психолог. Назначени в: Функциите 
на центъра са консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и 
координираща. През учебната 2013/2014 г.  интегрирано се обучават 1 дете със СОП в детски 
заведения, 46 ученици със СОП и 4 ученици на индивидуална форма на обучение в четирите 
общообразователни училища /вкл. и СОУ/.    

МКБППМН - работа с деца с отклоняващо поведение 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и пълнолетни 
(МКБППМН) е орган, който контролира социално-превантивната дейност на територията на 
община Самуил, като издирва деца, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната 
социална защита и развитие. МКБППМН разглежда деяния, взема възпитателни мерки. 
Комисията оказва подкрепа на родителите и да контролира грижата за деца от общината, 
които са настанени във възпитателни институции. През 2013г. местната комисия е разгледала 
7 възпитателни дела по отношение на 9 малолетни и непълнолетни, от които 3 са образувани 
през 2012 г. и разгледани през 2013 г.  В сравнение с 2012 год. броят на децата, извършили 
противообществени прояви е намалял. 

                                                                  По данни, към 31.12.2013 г. 

Деца, живеещи на улицата 0 

Деца, проституиращи 0 

Деца, извършили кражби 2 

Деца, извършили насилие 1 
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Социално подпомагане и мерки 

Програмата “Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран 
подход” цели осигуряване на основните жизнени потребности и допълване на доходите на 
бедни лица и семейства до диференцирания минимален доход, чрез предоставяне на месечни, 
целеви и еднократни помощи, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за 
неговото прилагане. Помощите се отпускат след преценка на доходното и имуществено 
състояние, семейното положение и здравословно състояние на лицата и семействата, като се 
прилага диференциран подход към всеки отделен случай; осигурява здравните вноски на 
лицата; предоставя целеви средства за диагностика и лечение в болнични заведения на 
български граждани без доходи и имущество, което да им носи допълнителни доходи ,с 
прекъснати здравно-осигурителни права. Приоритетно помощите се предоставят на самотни 
възрастни хора, хора с увреждания, родители, които сами отглеждат децата си. За тях 
диференцираният минимален доход за определяне на размера на месечната помощ е в по-
голям размер. През 2013 г. в община Самуил с месечни социални помощи са подпомогнати 
общо 236 лица и семейства а през 2010 г. са подпомогнати общо 244 лица и семейства. В 
сравнение с 2010 се отчита  намаляване на случаите, обект на социално подпомагане. 
Основните причини за намаляване на случаите на лица, възползващи се от правото си на 
социална закрила с месечни помощи   са : 

- Участие в програми и мерки  за заетост и сезонна работа  на членове от 
семействата. На територията на община Самуил през 2013 год. се предлагаха социални 
услуги в общността , които осигуряват заетост на безработни лица.  По НП «Асистенти за 
хора с увреждания»  е осигурена грижа за 10 потребители от 10 лични асистента; Национална 
програма «ЗОХТУ» - 1 ; По мерки за заетост за лица с трайни увреждания с увреждания по 
чл. 52, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта – 2 безработни лица; По мерки за заетост - 
«Чиракуване» по чл. 41а от Закона за насърчаване на заетостта – 1 безработен. 

Програма “Целева социална защита за отопление”.  За покриване на част от разходите за 
отопление през зимния период се предоставят целеви помощи за отопление. Основен 
приоритет са самотно живеещите възрастни хора, хората с трайни увреждания и родителите, 
които сами отглеждат децата си, като се осигурява облекчен достъп до помощта. Наблюдава 
се намаление  в броя на подпомогнатите случаи и по тази програма. За отоплителен сезон 
2013/2014 г., обхващащ периода от 1 ноември до 31 март, в общината са отпуснати целеви 
помощи за отопление общо на 673 лица и семейства.  

Програмата “Закрила на детето”  оказва финансова подкрепа на семействата и е в 
съответствие и изпълнение на принципите за закрила – отглеждане на децата в семейна среда. 
Тя е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на деца в 
семейства на роднини и близки, настаняване в приемни семейства. По превенция на 
изоставянето, реинтеграция, настанени деца в семейства на роднини или близки и в приемни 
семейства отделът „Закрила на детето„ предприема необходимите мерки за социално 
парично подпомагане.   

 

Изводи: 

•  благоприятна тенденция към увеличаване броя на местата, предоставящи алтернативни  
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услуги; 

• продължава да се подобрява материалната база на специализираната институция и услугите 
в общността; 

• необходимост от обучения, обмяна на добри практики на персонала ангажиран с прякото 
предоставяне на социалните услуги; 

• нарастваща необходимост от предоставяне на социални услуги в домашна среда; 

• все още недостатъчни условия за здравна и психосоциална рехабилитация на хората с 
увреждания; 

• липса на обществена подкрепа и осигуряване на заетост на представители на рисковите 
групи, в т.ч. хора с физически и ментални увреждания, младежи от специализирани 
институции, самотни родители, лица от различни възрастови трудоспособни групи; 

 

Наличие и характеристика на общи мерки и политики за социално 
включване 

• Развитието на социалните услуги на територията на Община Самуил през последните 
години е приоритет и сравнително равномерно. За разлика от другите общини в областта, 
Община Самуил предлага най-широк спектър от социални услуги в общността за различни 
рискови и възрастови групи. В Община Самуил се предлагат социални услуги за деца и 
младежи в риск; за възрастни и стари хора; за деца и възрастни с увреждания; социални 
услуги за възрастни хора с умствена изостаналост; услуги свързани с оказване на подкрепа 
на деца и младежи в риск и техните семейства. 

 

Въз основа на направения анализ се очертават следните изводи: 

• Община Самуил е единствената община на територията на областта, където има 
специализирана институция за възрастни с умствена изостаналост; 

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

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

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

• Изпълняват се проекти за подобряване на вътрешната и външна среда в публичните 
институции.  
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Идентифицране на дефицити и липси от услуги. 

• Големият брой възрастни /с тенденция към увеличаване/, болни и самотно живеещи 
хора на територията на общината, нуждаещи се от дългосрочна грижа в общината налага 
разкриването на Център за настаняване от семеен тип за стари хора в с.Хума , с 
капацитет 15 човека; 

• Високия процент, застаряващо население и самотно живеещи възрастни хора, което 
представлява уязвима и рискова група. Не достатъчните възможности по отношение на 
периода на действие услугата Обществена трапезария при обслужването на възрастни хора. 
Наличието на деца и възрастни с увреждания, които се обгрижват в домашна среда, налага 
разкриване на услугата Домашен социалнен патронаж в двете села: с.Владимировци и 
Самуил, които да обхващат всички  населени места в общината. Поради това, че същата е  
мобилна, я прави още по-популярна и необходима. За бенефициентите на тази услуга, чрез 
нея ще се осигурява храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните 
помещения, съдействие за снабдяване с лекарства или на необходимите технически 
помощни средства при ползватели с увреждания. 

• Услугите в общността, предоставяни по националните програми /Домашен помощник; 
Личен асистент; Обществена трапезария/ са предпочитани, тъй като са най-близки до 
семейната среда на клиентите и те трябва да се развиват и разширят.  

•  Липсват услуги за възрастни - дневна грижа, заместваща грижа и почасови услуги в 
общността за стари хора. 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, общуване, споделяне на придобит опит, 
възможности за осмисляне на живота и достойни старини. Необходимо е разкриване на 
Дневен център за стари хора  в с.Самуил, с капацитет -30 души. 

•  С цел оптимизиране и ефективно използване на предоставяните услуги за стари хора 
(„Домашен социален патронаж”, Дневен център за стари хора, Клуб на пенсионера, 
Социална кухня/обществена кухня, заети по програма „Социални услуги в семейна среда“, 
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и др.) е 
необходимо планиране и разкриване на Комплекс за подкрепа на старите хора. 
Комплексът не предполага задължително сливане на наличните услуги, а съвместно 
планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и съща целева група. 

•  Липсват услуги за след болнично лечение - Хоспис с цел осигуряване 24 - часово, 
продължително медицинско наблюдение и лечение на лица с хронични инвалидизиращи 
състояния, както и на лица с тежки и необратими здравословни проблеми от всички 
възрастови групи. Екипът осъществява и обслужване по домовете - прегледи, манипулации, 
здравни и хигиенни грижи и медико-социална рехабилитация. 

• Не са развити услуги за оказване на консултации, информиране на заинтересованите страни 
за същността, обхвата и достъпа до различните социални услуги, проучване на мнението на 
заинтересованите страни и анализиране на качеството на съществуващите услуги и 
потребността от нови. Необходимо е разкриване на Бюро за социални услуги и 
консултации (като иновативна мярка)  в с. Самуил. 
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• Чрез рационалното и ефективно използване на човешкия ресурс на услугите в общността на 
територията на община Самуил и осигуряване на допълнителен финансов ресурс ще е 
възможно създаването на мобилни групи за социални, здравни, психологически и домашни 
услуги за деца и възрастни с увреждания, болни и самотно живеещи хора във всички 
населени места в общината; 

 

Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община Самуил 

• Изпълнението на местната социална политика се разглежда като съвкупност от човешки,  

финансови и материални ресурси и дейности. Община Самуил разполага с необходимите 
ресурси, които трябва да се използват ефективно, развиват и усъвършенстват с цел 
повишаване качеството на социалните услуги в съответствие с европейските стандарти, 
норми и ценности; 

• Специализираната институция и услугите в общността имат добра материална база. Чрез 
изпълнението на програми и проекти се подобряват както условията за живот на 
ползвателите на услугите, така и условията за работа на персонала. Това е предпоставка 
някои от социалните услуги развити в Община Самуил да имат регионален обхват, като по 
този начин се използват оптимално материалните и човешки ресурси; 

• При разкриването на нови социални услуги, с решение на Общински съвет Самуил, 
общината предоставя целево общински имоти. С цел гарантиране качеството и 
ефективността на предоставяните услуги е необходимо да се осигурят достатъчен брой 
квалифицирани специалисти в сферата на управлението и предоставянето на социалните 
услуги; 

• Специализираната институция и услугите в общността имат разработени годишни планове 
за обучения. Използват се различни възможности за квалификация и професионално 
израстване.  

Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги 

Персонал за управление на социалната сфера – община Самуил и Д „СП”  

• Управлението на социалната сфера се осъществява от Община Самуил, като доставчик на 
услугите, респективно от Дирекция „Образование, социални дейности, гражданска 
регистрация и здравеопазване”, както и от Дирекция „Социално подпомагане” и отдел 
„Закрила на детето” – Самуил;  

• Община Самуил успешно реализира както самостоятелни така и съвместни програми и 
проекти с Дирекция „Бюро по труда” гр. Исперих – филиал Самуил в сферата на 
социалните услуги и осигуряване на заетост.  

• Община Самуил, Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, 
организациите - партньори имат необходимия потенциал за управление на услугите; 

• Изграждането и развитието на необходимия капацитет за управление на социални услуги е 
важно и необходимо условие за постигане на качеството на услугите в съответствие със 
съвременните стандарти; 
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• Характерът на проблемите на хората в риск налага комплексна намеса. В това отношение е 
налице добро взаимодействие между различните сектори - публични и социални; 

• Във връзка с повишаване качеството на управление на социалната сфера и изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е необходимо:  

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

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

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

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

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

 

Персонал за предоставяне на социални услуги към месец декември 2013 год. 
Заетият персонал за предоставяне на услугите в специализираната институция - 51 души – 
специалисти и помощен персонал, зает персонал в услугите в общността - 64.5 души 
специалисти и помощен персонал. 

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

3. Интервенция – социални услуги и мерки в община Самуил 
Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от социални 

услуги на общинско ниво, за периода от 2014 до 2015 година. В плана се конкретизират 
приоритетите на общинско ниво, както и видовете услуги, които ще се развиват в Община 
Самуил. Стратегията обхваща:  

• Развитие и усъвършенстване на съществуващите социални услуги през следващите 2 
години (2014 – 2015);  

• Разкриване на нови и иновативни социални услуги за изведените приоритетни целеви 
групи; 

• Иницииране на междусекторни „ смесени” иновативни услуги и програми;  

• Успоредно развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори 
(образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда), чрез които се решават 
конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно  
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функциониране на социалните услуги.  

Към всяко приоритетно направление са описани услугите и мерките, като се правят препратки 
и уточнения в случаите, при които една социална услуга изпълнява дейности, отнасящи се до 
две или повече приоритетни направления или конкретна цел. Социалните услуги и дейности се 
разглеждат като система от услуги, които си взаимодействат и допълват, за да се постигне 
ефект и реална полза за обхванатите целеви групи. 

3.1. Дейности по Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в 
риск 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и 
развитието на рискови фактори по отношение на децата, чрез: 

Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 
институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство. Приоритетно 
развитие на приемната грижа. 

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

Дейностите са насочени към подкрепа на бъдещата майка и семейството с цел  
„затваряне на входа” към специализираните институции (СИ). За да се предотврати 
изоставянето на новородени деца на ниво „родилен дом” е необходимо работата по превенция 
да започне 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. 

Дейност 1.1.1.1. Развиване на иновативна социална услуга в сграда за „Предоставяне на 
социални услуги за деца и техните родители”  в с.Самуил.  Центъра ще предоставя: 
консултативни, здравни, образователни и подкрепящи услуги за директна грижа за децата. В 
услугите ще бъдат обхванати деца от 0 до 3 год., от 3 до 7 год. и техните семейства. 

• Създаване на групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители от уязвими групи, с 
цел формиране на знания и умения необходими за отглеждането на детето, за 
създаването на подходяща семейна среда; 

• Създаване на съвместни групи от настоящи и бъдещи родители с цел споделяне на опит, 
възможни решения, разбиране на нуждите на децата, с оглед тяхната специфична 
възраст. Индивидуална работа с родителите, с цел формиране на практически умения за 
грижа за децата; 

• Индивидуално и групово консултиране по семейно планиране; 

• Здравни консултации. 

• Предоставяне на информация, социални и психологически консултации, правна 
подкрепа, посредничество за решаване на социални проблеми и/или насочване към 
други социални услуги за младите майки в риск да изоставят детето си;  

• Организация на мрежа за активно издирване на семейства и обхващане на рисковите 
бъдещи майки за ранна превенция, със специално внимание към мобилната работа във 
високо рискови общности за установяване, регистриране и проследяване на 
б



 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Самуил (2011 – 2015) 
Актуализирана (2014-2015г.) 

„ТОНУС 21“ ЕООД                                                                                                                                            28 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

ременността – при риск от изоставяне – предоставяне на социални дейности и 
консултиране на място за предотвратяване на изоставянето на детето; 

• Подкрепа на бременни жени за по-лесна бременност, раждане и удовлетворяване на 
първите нужди на бебето – емоционални и психологически; 

• Подкрепа за майките и семействата на новородени деца с увреждания - ще бъдат 
включени социални работници и/или психолози, със специална подготовка и умения за 

 работа с родители на деца с увреждания. 

Дейност 1.1.1.2. Развиване и усъвършенстване на  социалната услуга „Център за 
обществена подкрепа”.  

Преките дейности на ЦОП включват подкрепата за семейства и деца в риск, разнообразни 
услуги за превенция на изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, превенция на 
отклоняващото се поведение, насилието, подпомагане осигуряването на достъп до образование 
за деца от семейства с нисък социален статус и неграмотни родители, консултиране и оказване 
на подкрепа на деца и родители по проблеми, свързани с общуването, кризи в развитието на 
детето, специализирана психологическа работа с деца и семейства при поведенчески проблеми, 
състояние на криза, посттравматични състояния, социална и педагогическа подкрепа на деца с 
училищни затруднения, превенция и закрила на деца в риск и др. Паралелно с това се развиват 
и услуги в подкрепа на приемна грижа, подкрепа на родители, развиване на родителския 
капацитет и уменията за отговорно родителство, консултиране и обучения за добро 
родителство (училище за родители). Основна дейност на ЦОП е развитието на приемна грижа. 
Работата по приемна грижа е насочена към обучение и консултиране на кандидат-приемни 
родители, подкрепа и консултиране след настаняване на детето. Подкрепата за рисковите групи 
– за децата и техните семейства се осъществява не само в сградата на ЦОП, но и в дома на 
уязвимите семейства. Освен това Центапра за обществена подкрепа има и мобилен компонент, 
с който се осигуряват възможности за посещение в дома на семейства в риск, живеещи в 
изолирани населени места, извън общинските центрове.   

 

Мярка 1.1.2. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани 
деца, лишени от родителска грижа  

Дейност 1.1.2.1. Съвместни дейности на Отдел “Закрила на детето” и ЦОП за настаняване в 
семейства на близки и роднини на деца от СИ, изоставени деца и на деца в риск от изоставяне.  

Дейност 1.1.2.2. Оказване на продължаваща подкрепа от О ”ЗД” и ЦОП за семействата на 
близки и роднини, в които са настанени деца, лишени от родителска грижа – консултации, 
посредничество и съдействие. Подкрепата включва дългосрочна работа с детето  и семейството 
в зависимост от случая и индивидуалните потребности. Консултиране, съдействие и подкрепа 
за обгрижване и възпитание на детето, за справяне с кризи и проблеми в общуването и 
поведението, съдействие и насочване в общността и институциите. 

 

Мярка 1.1.3. Услуги в подкрепа на осиновяването 

Дейност 1.1.3.1. Съвместни подкрепящи услуги между ЦОП и О “ЗД” при осиновяването на 
деца, 
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като се планира част от дейностите на О ”ЗД” да се насочат към центъра – обучение на  

кандидат – осиновителите, наблюдение и подкрепа на осиновителите в следосиновителния 
период. Услугите са насочени към:  

• консултиране, информиране;  

• мотивиране и обучение за кандидат-осиновители; 

• подкрепа в след осиновителният период. 

 

Мярка 1.1.4. Развитие на Приемната грижа в Община Самуил  В община Самуил успешно 
се развива приемната грижа като превантивна мярка за попадането на деца в специализирани 
инситтуции. Утвърдени и вписани в регистъра за приемни семейства общо за общината към м. 
декември 2013 са 23 семейства, като в 17 от тях са настанени 17 деца.  

Дейност 1.1.4.1. Развитие на дейности по приемна грижа в ЦОП и проект „И аз имам 
семейство“ към община Самуил  по отношение на:   

• информационни кампании, обучение, подбор и наемане на приемни родители, 
наблюдение и подкрепа за приемните родители и приемните деца, възстановяване и/или 
поддържане на връзки със семейството;  

• методическа помощ и подкрепа на персонала на ЦОП, от О ”ЗД” в общината, както и на 
местни неправителствени организации, които работят по приемна грижа на общинско 
ниво; обучение на общинските комисии за детето по приемна грижа и други свързани с 
развиване и предоставяне на социалната услуга ”Приемна грижа”. 

Дейност 1.1.4.2. В рамките на приемната грижа – продължаване на алтернативни форми за 
краткосрочна грижа за изоставени деца (новородени и по-големи) с настаняване по 
спешност, като превенция на настаняването в СИ. Определяне на 2 професионални приемни 
семейства в общината за спешно, краткосрочно настаняване на изоставени деца – новородени и 
на по-късна възраст – за периода на процедурите по осиновяване, или за намиране на решение 
за грижата за детето (настаняване при близки и роднини, приемна грижа или ЦНСТ). 
Координация от ЦОП, заедно с О ”ЗД”. 

Дейност 1.1.4.3. Развитие на приемната грижа, чрез създаване на Център по приемна грижа, 
след въвеждането на единен държавен стандарт за услугата. Разкриване на Център по приемна 
грижа в с. Самуил, като държавно - делегирана дейност през 2014 – 2015 г. 

Услугите ще са насочени към: информационни кампании, обучение, проучване, подбор 
и наемане на приемни родители, напасване между дете и приемно семейство, наблюдение и 
подкрепа за приемните родители и приемните деца, възстановяване и/или поддържане на 
връзки със семейството. 

 

Мярка 1.1.5. Общински и областни програми/мерки за здравна профилактика и семейно 
планиране  

Дейност 1.1.5.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на 
майчинството/ бременността, насочена към нежелана и рискова бременност в община 
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Самуил.   

Целта на програмата е да подобри здравната профилактика за всички бъдещи майки в 
съответствие с националните приоритети. Целевите мерки в сферата на здравеопазването на 
общинско ниво трябва да обхванат всички бъдещи майки в Община Самуил, чрез здравна 
профилактика и задължителна пренатална диагностика на риска от увреждане. При 
изпълнението на тези мерки, личните лекари, женската консултация и акушерките ще 
идентифицират случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и ще насочват към 
програмата за ранна превенция и О “ЗД”.  

Дейност 1.1.5.2. Здравно-социални програми за семейно планиране – информиране и 
консултиране, обучения. Програмите ще се изпълняват по проект  „Социално включване” в 
новоизградената сграда  „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, с. 
Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №3, като обхващат: здравно-социални консултации за майки и  
семейства в риск, здравна просвета сред подрастващите за намаляване на нежеланите и 
рисковите бременности. 
 
Мярка 1.1.6. Общински програми/мерки за целева подкрепа на уязвими семейства, за 
създаване на условия за задържане на детето в семейството 

Дейност 1.1.6.1. Посредничество и информиране за осигуряване на достъп до заетост. 

 

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

Мярка 1.2.1. Развиване на социалната услуга ЦСРИ за осигуряване на качествена 
здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и 
подкрепа за техните семейства. 

Разкритата услуга ЦСРИ ще подобри и надгражда условията за предоставяне на адекватни 
здравни грижи, рехабилитация и интеграция на децата с увреждания, отглеждани в семейна 
среда; ще осигури подкрепа на техните родители и близки чрез индивидуални и групови 
консултации (социални, здравни, правни, психологически) и обучение на родителите, 
семействата и близките за подобряване на уменията им за грижа за децата с увреждания в 
семейна среда.  

Услугата се предоставя и мобилно с цел по-широко обхващане на целевите групи и 
предотвратяване процеса на социално изключване, чрез използване ресурсите на услугата.  

 

Мярка 1.2.2. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството 

Дейност 1.2.2.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи – Личен 
асистент, Социален асистент и Домашен помощник за деца с увреждания. 

Дейност 1.2.2.2. Осигуряване на помощни средства чрез Д ”СП ” по Закона за хората с 
увреждания. Разкритите социални услуги в общността за деца и възрастни предоставят 
информация, консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на 
техническите помощни средства от хората с увреждания, подкрепа и специализирани 
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обучения. 

 

Конкретна цел 1.3.  Осигуряване на ефективна подкрепа на уязвимите семейства за 
превенция на рисково поведение и неглижиране на децата, чрез: 

Мярка 1.3.1. Развиване и надграждане на услуги в общността за подобряване на 
родителския капацитет.   

Планираните дейности и услуги ще подобрят родителската грижа и ще спомогнат за 
ограничаване на неглижирането на децата в семейната среда. Дейностите са насочени и към 
създаване на чувствителност у населението и професионалистите за симптомите, причините и 
формите на насилие над деца.  

Дейност 1.3.1.1. Развиване на услугите предоставяни от ЦОП и проект „Предоставяне на  

социални услуги за деца и техните родители” по Социално включване, за развитие на 
родителските умения. Подкрепата за семейства с деца в риск за превенция на изоставянето и 
неглижирането на деца, отглеждани в семейна среда включва: 

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

• Училище за родители и обучения за добро родителство; 

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

• Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и 
подкрепа, достъп до административни услуги; 

• Подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за социална 
подкрепа; 

• 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; 

• Семейно консултиране и подкрепа на семействата за преодоляване на семейни кризи и 
взаимоотношения в семействата, което ще се осъществява от ЦОП;  

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

Дейност 1.3.1.2. Осигуряване на здравни грижи. Дейността ще бъде осъществявана  съвместно 
от лични лекари, ЦОП, общинска администрация, кметове и кметски наместници, детски 
заведения и ще включва: 

• Проследяване на развитието на детето (с най-висока интензивност през първата една 
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година);  

• Информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието на детето (хранене,  

сън, стимулиране, общуване, игра); 

• Информиране и консултиране по въпроси, свързани с нуждите на детето и умения за 
разпознаването им; 

• Извършване на редовни имунизации. Съвместна работа със здравните медиатори за 
обхващане на деца от етническите общности в неравностойно положение; 

Дейност 1.3.1.3. Предоставяне на услуги в сградата за „Предоставяне на социални 
услуги за деца и техните родители”   с капацитет - 50 потребители.  Комплекси услуги: 
здравни, образователни и рехабилитационни услуги и/ или индивидуална подкрепа за деца от 
уязвимите групи и техните семейства, с цел превенция на детската заболеваемост, смъртност и  

неглижиране в семейството. 

 

Мярка 1.3.2. Превенция на всички форми на насилие и експлоатация на деца. 

Дейност 1.3.2.1. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. 
Насилието срещу деца се превърна в нарастващ проблем, както на национално така и на 
регионално ниво, през последните години. То има най-различни форми - от насилие в 
семейството и в училищата, сексуална и трудова експлоатация, туризъм с цел секс с деца, 
детска порнография по интернет. Защитата на детето срещу всички форми на насилие и 
експлоатация е един от приоритетите на политиката за детето в България. Законодателството за 
детето предоставя право на детето на защита срещу всички видове насилие. Нужно е 
развитието на мерки за повишаване капацитета на професионалистите, които работят с деца и 
за деца. Органите за закрила, включително медиите, повишават обществената чувствителност 
по тази тема за недопускане на насилие и за защита на децата. Дейностите в тази област се 
осъществяват от О “ЗД”, ЦОП, МКБППМН, РПУ, неправителствени организации, работещи в 
тази насока. Те ще  се изразяват в: 

• Образователни кампании, беседи, дискусии и тренинги в образователни институции- детски 
градини и училища, както и в рамките на Центъра за обществена подкрепа и ЦСРИ в общината. 
Тяхната цел е развиване на умения в подрастващите за ненасилствени методи на комуникация, 
разпознаване на различните форми на насилие; 

• Подобряване уменията на социалните работници, лекарите, училищните психолози и учителите 
за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие;  

• Създаване на ефективен механизъм на координирано действие за предотвратяване и 
установяване на насилието, оценка на случая, насочване на детето към рехабилитация и 
проследяване на случаите. 

 

Мярка 1.3.3. Създаване на превантивна среда за децата в Община Самуил, способстваща 
намаляването на правонарушенията и асоциалните прояви от малолетни и 
непълнолетни. 

Дейност 1.3.3.1.  Създаване на условия и среда за развитие на уменията и интересите на децата 
в областта на изкуството и спорта, чрез поддържане и разширяване на общински програми за 
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ангажиране и осмисляне на свободното им време. 
 
Дейност 1.3.3.2.  Обучение и придобиване на  умения за осъществяване на превантивна 
дейност сред връстници на ученици от общообразователните училища.  

• Провеждане на занятия, спортни състезания, конкурси, отбелязване на  Международни 
дни за борба с тютюнопушенето и СПИН; 

• Пълноценно общуване, социализация, социална адаптация и интеграция, самоконтрол, 
грижа и отговорност за собствения живот и личностно израстване, постигане на 

 социална зрялост при младежите;  

• Формиране на чувствителност към различията и нагласи за толерантно отношение и 
приемане на различията;  

• Запознаване с модела на конструктивно поведение при конфликт; формиране на умения 
за противопоставяне в конфликтна ситуация при общуване. 

 

Дейност 1.3.3.3.  Въвеждане на ефективни превантивни програми за превенция на асоциалното 
поведение на децата в общата популация на децата - програми за ранна превенция (агресия; 
насилие; отклоняващо се поведение; рисково поведение на деца и младежи); провеждане на 
здравна и социална просвета против зависимостите; лекции и дискусии в часа на класа. 
Превантивните програми ще се осъществяват от:  

• МКБППМН; 

• Център за обществена подкрепа. 

Дейност 1.3.3.4.  Предотвратяване на първия опит с наркотични вещества  и  редовната 
употреба и злоупотребата с наркотични вещества, както и развиването на зависимости чрез : 

• Повишаване нивото на информираност на младите хора относно проблемите, свързани с 
употребата и злоупотребата с наркотични вещества, като им се осигури обективна 
информация, базирана на научно-доказани факти; 

• Активно ангажиране на много партньори за изграждане на здравословна среда: 
намаляване на търсенето на наркотични вещества, посредством реализиране на 
последователни, системни и адекватни действия във всички сфери от живота на младите 
хора - училище, семейство, местата за забавление; 

• Изграждане на позитивни нагласи към здравословен начин на живот- ефективната 
превенция на наркотичната употреба включва изграждане на позитивна нагласа у 
младите хора към здравословни модели на поведение. 

Дейност 1.3.3.5. – Повишаване на квалификационните умения на професионалистите, 
работещи в системата за превенция на противообществените прояви и правонарушения от деца, 
чрез разработване и прилагане на квалификационни програми. 
 
Конкретна цел 1.4. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на 
децата и учениците от рискови общности и уязвими групи чрез:  



 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Самуил (2011 – 2015) 
Актуализирана (2014-2015г.) 

„ТОНУС 21“ ЕООД                                                                                                                                            34 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Процесът на превенцията на отпадането трябва да е насочен към преодоляване на 
образователните причини за отпадане за всеки от етапите на обучение (целево финансиране на 
целодневно обучение, диагностични материали за ранно откриване на образователни 
затруднения, ранно професионално ориентиране за учениците и подготовка, стимулираща 
усвояването на български език). Необходимо е да се предприемат мерки за реинтеграция на 
отпаднали ученици, които все още могат да се върнат в нормалния цикъл на обучение; 
разработване и прилагане на образователни програми за отпадналите за по-дълъг срок от 1 
учебна година, за които трябва да се търсят други подходящи форми за продължаване на 
образованието. Осигуряване на условия за достъп до образование на учениците в 
задължителната училищна възраст, чрез реализиране на дейности, свързани с по-пълното им 
обхващане и задържане, без разлика на етническа принадлежност, пол, произход, 
вероизповедание и увреждане,  чрез създаване на възможност за всеки да се обучава 
независимо от неговото местоживеене и икономическо положение. 
 
Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички деца 
в Община Самуил 

Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна 
възраст чрез:  

• издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – 
изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините, О “ЗД”, социалните работници, 
НПО; 

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

• срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите. 

 

Мярка 1.4.2. Програми за задържане на учениците в училища и реинтеграция в 
образованието на отпадналите деца и младежи. 

Дейност 1.4.2.1.  Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане деца за 
предотвратяване отпадането им от училище включваща : 

• Осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и ученици с 
различен етнически произход в държавните и общинските  детски градини и училища и 
обслужващи звена; 

• Осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи ученици; 
• Разработване  и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за възпитание 

и обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства; 
• Изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и 

учениците чрез образование; 
• Подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и 

учениците; 
• Развитие на направления „Училищна подкрепа” в Центровете за обществена подкрепа 

за превенция на отпадането и задържане на децата в училище; 
• Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги, от една 

с
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трана, и организациите, ангажирани с образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга 
страна, за образователна интеграция и реинтеграция на децата. 

Дейност 1.4.2.2.  Мерки за подобряване на привлекателността на образователната среда, които 
осигуряват:  

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

• Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните родители –  

включване на децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година 
(ателиета по интереси, школи по изкуства, спортни състезания); осмисляне на 
свободното време на децата и младежите;  

• Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на  

учителите и включване на интерактивни методи. 

Дейност 1.4.2.3. Развитие и надграждане на образователно-социални услуги за връщане в 
училище на отпадналите от училище деца, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, 
училищни настоятелства, читалища, в тясно сътрудничество с О “ЗД” и общински 
администрации, включващи:  

• Посещения на място и провеждане на срещи с родители на деца в риск от  отпадане;  

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

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

Дейност 1.4.2.4. Адаптация и интегриране на изведените деца от помощните училища в 
масовите общообразователни училища. 

 

Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествено интегрирано образование за децата с 
увреждания   

Дейност 1.4.3.1. Пълно обхващане на деца с увреждания в детските заведения. Осигуряване на 
места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в детските заведения, вкл. подкрепа 
за адаптиране към средата, осигуряване на транспорт. 

Дейност 1.4.3.2. Продължаване на интеграцията на децата с увреждания в масови училища за 
обучение с подкрепата на ресурсни учители - осъществява се от училищата, РИО на МОН и 
Ресурсния център към РИО на МОН, с подкрепата на общината, като подпомага осигуряването 
на необходимата достъпна среда за децата с увреждания – вътре и извън сградата на 
училището. Както и разкриване на ресурсни кабинети в училищата и детските заведения.  

Дейност 1.4.3.3. Адаптация на изведените деца от помощни училища към масовите 
общообразователни училища. 

 

Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в 
учебн
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о-възпитателния процес на децата: 

Дейност 1.4.4.1. Обучения за изграждане на капацитет в училищата и детските градини за 
включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище: обучения на учители и 
директори на училища и детски заведения  – методи и подходи за включване на родителите и 
приобщаване на родителите към образованието на техните деца; разпространение на  

обучителни материали за работа с родителите; обмяна на опит и добри практики с други 
училища и детски градини. 

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

Дейност 1.4.4.3. Развитие на капацитета на Училищните настоятелства и НПО за подкрепа на 
интегрираното образование, с участието на родителите и местните общности: създаване, 
активизиране, консултиране, обучения и техническа помощ на Училищните настоятелства в  

  училищата от общината.    

3.2. Дейности по Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за 
социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение  

Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален 
брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез: 

Конкретна цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на 
хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността: 

 

Мярка 2.1.1. 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 (дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа). 

Дейност 2.1.1.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за хора 
с увреждания като „Домашен помощник”, Социален и „Личен асистент”,  чрез продължение 
на националните програми (ДП, СА, ЛА). 

Дейност 2.1.1.2. Развиване на дейността на ЦНСТ за лица с увреждания в с. Хърсово, Община 
Самуил, с капацитет 15 потребители.   

Дейност 2.1.1.3. Развиване на дейността на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в с. 
Пчелина, Община Самуил, с капацитет 15 потребители. 

Дейност 2.1.1.4. Развиване на дейността на ЦСРИ в с. Владимировци, Община Самуил, с 
капацитет 30 потребители. 

Мярка 2.1.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на 
хората с увреждания 

Дейност 2.1.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в 
общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, 
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предприятия и пр.  

Дейност 2.1.2.2. Дейности на Д ”БТ”, общините и местни НПО за предоставяне на достъп до 
доходи, заетост, професионално ориентиране и професионална квалификация 
(преквалификация), обучение, практически умения и др., за лицата с увреждания с право на 
работа. 

Дейност 2.1.2.3. 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.  

 

Конкретна цел 2.2. Реформиране на специализираната институция за възрастни хора с 
умствена изостаналост и развитие на алтернативните социални услуги за предоставяне на 
резидентна грижа в среда, близка до семейната, за потребителите, които не могат да бъдат 
изведени в семейна среда. 

Мярка 2.2.1. Реформиране и преструктуриране на съществуващата институция за 
възрастни хора с умствена изостаналост и подобряване на качеството на грижите.  

Дейност 2.2.1.1.  Визия за реформиране на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. 
Сауил, чрез: 

• Реформиране на иституцията в Дом за стари хора с капацитет 80 места. 

Мярка 2.2.2. Развиване и усъвършенстване на дейността в социални услуги от резидентен 
тип в общината, предоставящи резидентна грижа в среда близка до семейната :  

• Развиване на дейността на Защитените жилища в с. Самуил, с. Кривица и  с.Богомилци; 

• Развиване на социалната услуга ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в с. Пчелина, 
Община Самуил;  

• Развиване на социалната услуга ЦНСТ за лица с физически увреждания в с. Хърсово, 
Община Самуил;  

 

Конкретна цел 2.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и 
общности в риск 

 
Мярка 2.3.1. Осигуряване достъп за развитие на етническите общности в неравностойно 
положение в Община Самуил 

Дейност 2.3.1.1. Развиване на иновативна социална услуга в сграда за „Предоставяне на 
социални услуги за деца и техните родители”  в с.Самуил.  Центъра ще предоставя 
комбинация от консултативни и подкрепящи услуги, услуги за директна грижа за деца и 
здравни услуги.  

Дейност 2.3.1.2. Мерки за реинтеграция в образованието на неграмотните и пълнолетните с 
ниско образование (със специален фокус към отпадналите от училище млади хора в ромските 
квартали) – предвижда се развитие на програми за ограмотяване на неграмотни пълнолетни, 
включително за образование на пълнолетни млади хора с незавършена степен (без диплома) на 
основно или средно образование. Такива програми се инициират от НПО, училищни 
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настоятелства, общината и се изпълняват в тясно партньорство със специфичен принос на 
всички участващи организации.  

Дейност 2.3.1.3. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално 
включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез 
включване в програми и мерки на Д “БТ”; иницииране и изпълнение на проекти за  

професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите програми за развитие на 
човешките ресурси; подкрепа за достъп до заетост и квалификация; развитието на кооперации 
и социални предприятия за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания.  

Мярка 2.3.2. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение,  

насочени към деца и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно 
поведение. 

Дейност 2.3.2.1. Развиване и усъвършенстване на дейността на ЦОП, ЦСРИ, Консултативните 
центрове и гражданските инициативи в общината, чрез информиране и консултиране.  

Дейност 2.3.2.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни 
услуги за превенция на зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от училища, 
училищни настоятелства и НПО. 

3.3. Дейности по Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър 
и достоен живот 

Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички 
населени места в община Самуил, чрез: 

Конкретна цел 3.1. Развиване на широка мрежа от услуги в общността за 
осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна 
среда:  

Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и 
обществена трапезария, обхващане на стари хора от малките отдалечени населени места. 

Доставчик на услугите са общините, а необходимите средства се осигуряват от 
общинските бюджети.  

Независимо от ограничения обхват на дейностите, ДСП е най-мобилната и най-широко 
разпространена социална услуга, обхваща най-голяма територия и има най-много клиенти, 
предимно възрастни, самотно живеещи хора и хора с увреждания. За много от тях, особено за 
тези, в най-отдалечените населени места, това е единствената алтернатива за подпомагане в 
домашна среда. 

Домашният социален патронаж като модел най-много се доближава до философията на 
услугите в общността, където услугите се предлагат максимално близо до потребителите. 
Услугата има много предимства, възможности за развитие и за разширяване на дейностите.  
Дейност 3.1.1.1. Разкриване през 2014 г. на услугата „Домашен социален патронаж”  в 
Община Самуил с кухня в с. Владимировци и в с. Самуил, със самостоятелно обслужващи 
сгради. Капацитетът на домашния социален патронаж в двете населени места е за по 100 души 
и ще се обслужват  бенефициенти от всички населени места в общината, като мобилна услуга.  

Дейност 3.1.1.2. Общински мерки и/или програми за подобряване на достъпа до 
адми
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нистративни услуги и социална подкрепа – чрез посредничество, предоставяне на съвети, 
консултации и техническа помощ от НПО и общински администрации. Повишаването на 
информираността на потребителите и засилване на ролята им в процеса на предоставяне на 
услугите ще им даде възможност да вземат активно участие при управлението и решаването на 
собствените им проблеми и ще съдейства за положителни промени и иновации в социалната 
сфера.  

Дейност 3.1.1.3. Продължаване дейността на социалната услуга Обществени трапезарии на 
територията на общината. Обхващане на повече лица, нуждаещи се от услугите на 
обществената трапезария по проект на фонд „Социална закрила” към Агенцията за социално 
подпомагане. Услугата е налична през 2010 г.; 2011г.; 2012г.; 2013г. с капацитет 125  

потребители.  

 

Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез раширяване на услугите 
„Домашен помощник”, Социален и „Личен асистент”.  

Предоставянето и разширяването на  социални услуги в посока обгрижване в домашна 
среда ще позволи на старите хора по-дълго да живеят в своя дом и в своята семейна среда, 
както и ще предотврати  настаняването им  в специализирани институции.  

Дейност 3.1.2.1. Възстановяване и доразвиване на социалната услуга „Домашен помощник”  
на територията на  Общината  2014- 2015 г.;  

Дейност 3.1.2.2. Продължаване на дейността и разширяване на услугата „Социален 
асистент”  в Общината по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Дейност 3.1.2.3. Продължаване на дейността и разширяване на услугата „Личен асистент”  в 
Общината по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и по Национална 
програма „Асистенти на хора с увреждания”. 

• Разширяване на капацитета на услугата „Личен асистент”  в Общината от 101 на 120 
потребители до 2015 г.; 

 
Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора. 

През периода на изпълнение на Общинската стратегия ще се положат целеви усилия за 
подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора чрез повече гъвкавост, 
адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за 
избор на пакетни услуги от страна на старите хора по отношение както на честотата на 
посещаемост, така и на видовете ползвани услуги. 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 подобни форми на услуги също осигуряват за 
старите хора възможности за разнообразяване на ежедневието, общуване, споделяне на 
придобит опит, възможности за осмисляне на живота и достойни старини. 

Дейност 3.1.3.1. Разкриване на Дневен център за стари хора в с. Самуил през 2015 г. с 
капацитет 30 потребители. 

Дейност 3.1.3.2. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на 
пенси
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онера, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора с относително 
съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване. 

Дейност 3.1.3.3. Развиване на дейността на ЦСРИ с.Владимировци. 

Дейност 3.1.3.4. Проучване  на възможностите за създаване на Комплекс за подкрепа на стари 
хора през 2014 г. и стартиране през 2015 г. 

Комплексът за подкрепа на стари хора комбинира ресурсите на различни налични 
дейности и услуги на територията на дадена община („Домашен социален патронаж”, Дневен 
център за стари хора, Клуб на пенсионера, Социална кухня/обществена кухня, заети по 
програма „Социални услуги в семейна среда“, Национална програма „От социални помощи 
към осигуряване на заетост“ и др.), с цел оптимизирането и ефективното им използване при 
предоставяне на услуги за стари хора. Комплексът не предполага задължително сливане на 
наличните услуги, а съвместно планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и 
съща целева група. Предложението се основава на припокриващите се дейности от различни 
услуги (хранене – Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора) и нуждата от 
налични ресурси (медицинско наблюдение в ДЦСХ, програма „Социални услуги в семейна  

среда“ и др.). Общината преценява под чие административно управление/координация 
да бъде този комплекс. 

Дейност 3.1.3.4.  Създаване на Бюро за социални услуги и консултации (като иновативна 
мярка)  в с. Самуил, за проучване през 2014 г. стартиране през 2015 г.  Бюрото за социални 
услуги и консултации за подпомагане на хората в неравностойно положение при адекватен 
избор на социална услуга, би имало положителен ефект върху съхраняване на независимостта 
и достойнството на същите,  в процеса на ползване на социални услуги. Основните дейности на 
Бюрото за социални услуги и консултации следва да бъдат насочени към популяризиране на 
социалните услуги на територията на съответната община, информиране на заинтересованите 
страни за същността, обхвата и достъпа до различните социални услуги (разпространение на 
информационни материали, публични дискусии и др.), проучване на мнението на 
заинтересованите страни и анализиране на качеството на съществуващите услуги и 
потребността от нови; 

 

Конкретна цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа 
в среда, близка до домашната: 

Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижи в съществуващата 
специализирана институция – ДВХУИ. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и 
малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната. 

Дейност 3.2.1.1. Планиране и разкриване на Дом за стари хора през 2015 г., с капацитет 80 
места – в с. Самуил.  Малки домове от семеен тип с малък капацитет и подобрена среда 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. 
Осигуряване на повече социални дейности и възможности за общуване – както с близките на 
настанените, така и създаване на нови контакти с хората от населеното място, с клубове на 
пенсионера и др., където е разположен малкият групов дом. 
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Дейност 3.2.1.2. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора в с. 
Хума с капацитет 15 места. Създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните 
хора посредством предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна 
грижа според индивидуалните им потребности. Център за настаняване от семеен тип за стари 
хора е социална услуга  в общността – резидентен тип, която ще осигури подходящо равнище 
на интервенция и подкрепа, даваща възможност на потребителите да постигнат максимална 
самостоятелност и контрол над собствения си живот в среда, близка до семейната.   

Дейност 3.2.1.3.  Разкриване и развитие на медико-социалната услуга Хоспис. 

Проучване на възможностите за разкриване  на медико-социалната услуга Хоспис в община 
Самуил. Разработване на проект за предоставяне на услугата Хоспис в с. Самуил за стари хора 
с трайни увреждания и тежки здравословни проблеми. Капацитет на услугата 15 потребители, 
планиране през 2014 г., разкриване през 2015 год.
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3.4. Преки резултати и индикатори за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 
в община Самуил    

Визия Общинската стратегия за социалните услуги цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в Община Самуил, 
интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. 

Общи 
цели 

 
Описание 

 
Индикатори – базови индикатори за ситуацията 

 

Източници на 
информация 

Период 
на 

проверка 
Обща 
цел 1 

Да се подобри грижата за 
децата в семейството, 
като се  предотврати 
появата и развитието на 
рискови фактори, по 
отношение на децата и да 
се постигне максимално 
намаляване на броя на 
децата, отглеждани в 
специализираните 
институции. 

• Намаляване на броя на изоставените деца с 20 % годишно; 
• Осигурена подкрепа за поне 20 % от уязвимите семейства и деца в 
ЦОП в Община Самуил; 

• Предотвратена институционализация на 90 % от децата в риск от 
изоставяне, чрез реинтеграция в семейството, настаняване при 
близки и роднини, приемна грижа, осиновяване (към края на 
стратегията); 

• Осигурени приемни семейства за поне 35 деца, чрез увеличаване 
броя на приемните семейства в общината до 40 през 2015 г.;  

• 100 %  обхващане на децата в задължителна училищна възраст в 
училища, подготвителни класове или групи или в подходяща 
форма на образование; 

• Намаление с 90 % на децата и учениците в риск от отпадналите от 
училища и детски заведения; 

• 100 % обхващане и задържане на учениците от ромски махали и 
децата с увреждания, завършващи основно и средно образование;  

• Създаден капацитет за обхващане на всички деца с увреждания в 
Община Самуил в услуги за медицинска и социална рехабилитация 
и/или в различни форми на заместваща и дневна грижа; 

• Разкрити нови СУ за деца; 

Социологическ
и проучвания; 
- Финален 
доклад за 
оценка на 
въздействието 
на Общинската 
стратегия;  
- Годишни 
доклади за 
мониторинг на 
напредъка на 
изпълнението 
на Общинската 
стратегия; 
- Данни НСИ; 
- Месечни и 
тримесечни 
справки - ОЗД, 
ДСП и РДСП; 
- Проучване за 

През двете  
години 
2014 /2015 
 
Годишна 
база 
 
 
 
 
Всяка 
учебна 
година – 
септември, 
януари, юни 
 
2014/ 2014 
 
Годишна 
база 
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Визия Общинската стратегия за социалните услуги цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в Община Самуил, 
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Общи 
цели 

 
Описание 

 
Индикатори – базови индикатори за ситуацията 

 

Източници на 
информация 

Период 
на 

проверка 
• Намален с 90 % брой на децата от Община Самуил, отглеждани в 
специализирани институции в и извън областта; 

обратна връзка 
от 
потребителите. 

2014 / 2015 

Обща 
цел 2 

Да се създадат условия за 
социално 
включване/интегриране 
на максимален брой хора 
в неравностойно 
положение и уязвими 
групи. 

• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 80 
% от хората с увреждания – потребители на услугите „Домашен 
социален патронаж”, „Домашен помощник”, „Социален асистент” 
и „Личен асистент”; 

• Намаляване на броя на настанените възрастни хора в институции с 
20 % годишно; 

• Подобрен достъп на хората с увреждания до социална и 
медицинска рехабилитация, чрез мрежа функиониращите социални 
услуги: ЦСРИ  и ЦОП в Община Самуил за обхващане на всички 
населени места в общината; 

• Предоставяне на социални услуги за деца от 0 до 7 години и 
техните родители по Проект „Социални включване „, 
„Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители” с. 
Самуил;  

• Разширен спектър от услуги за превенция и реинтеграция на 
рискови групи със зависимости и проблемно поведение;  

 

- Доклади 
ТРГМО; 
- Данни на 
НСИ РИО, 
ОЗД, ДСП, 
Администраци
я на Община 
Самуил; 
- Анализи и 
данни РДСП;  
- Решения на 
ОбС, заповеди 
на АСП за 
разкриване на 
нови социални 
услуги; 
- Общински 
финансови 
справки. 

  2014 / 
2015 
 
2014/2015 

Обща 
цел 3 

Да се подобри качеството 
на живота на старите хора 

• Предотвратена преждевременна институционализация на минимум -Статистически 
данни на НСИ; 
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Визия Общинската стратегия за социалните услуги цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в Община Самуил, 
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Общи 
цели 

 
Описание 

 
Индикатори – базови индикатори за ситуацията 

 

Източници на 
информация 

Период 
на 

проверка 
във всички населени 
места в общината. 

80-90 самотноживеещи стари хора, чрез развитите услуги за грижа 
в домашна среда (с мобилен компонент); 

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 60% 
от старите хора в Община Самуил, с приоритетно обхващане на 
самотноживеещите в изолирани населени места, извън общинския 
център; 

• Подобрено качество на резидентни услуги в среда близка до 
домашната, за стари хора, които не са в състояние да живеят 
самостоятелно. 

- Отчети на СУ 
и мобилни 
екипи; 
- Обратна 
връзка от 
потребителите; 
- Посещения 
на място. 

 
2014 / 2015 
 

Обща 
цел 4 

Да се гарантира 
качеството и 
ефективността на 
социалните услуги, чрез 
изграждане на 
необходимия капацитет за 
управление на общинско 
ниво и чрез осигуряване 
на квалифициран и 
компетентен персонал за 
предоставяне на услуги.  
Да се повиши 
ефикасността на услугите 
и допълване на наличните 

• Работещи структури в Община Самуил за изграждане на капацитет 
и развитие на човешките ресурси в сферата на социалните услуги; 

• Повишен капацитет за управление на СУ в Община Самуил;  
• Подобрена професионална квалификация и специализирани 

умения за социална работа поне на 100 души- персонал на 
доставчиците на услуги в Община Самуил; 

• Усъвършенстване на системите за супервизия във всичките 
социалните услуги в Община Самуил;  

• Развити и работещи поне 10 нови за Община Самуил услуги за 
деца и семейства, функциониращи на общинско ниво (като 
приемна грижа, ранна превенция на изоставянето) посредством 
сътрудничество и взаимодействие между доставчици на услуги; 

• Формулирани и осъществени общински мерки (проекти, програми) 
за социално включване на уязвими общности и рискови групи в 

- Проучване за 
обратна връзка 
от 
потребителите 
за качеството 
на СУ; анкети; 
- 
Документация 
на СУ, срещи с 
персонала; 
- 
Документация 
от  
обученията; 

Годишна 
база 
 
2014 / 2015 
 
 
 
2014 / 2015 
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Визия Общинската стратегия за социалните услуги цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в Община Самуил, 
интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. 

Общи 
цели 

 
Описание 

 
Индикатори – базови индикатори за ситуацията 

 

Източници на 
информация 

Период 
на 

проверка 
ресурси, чрез развитие на 
междуобщинско 
партньорство и 
междусекторно 
сътрудничество. 

Община Самуил.  - Протоколи и 
решения на 
ОбС; 
- Срещи; 
- Доклади 
ТРГМО, 
мониторингов
и доклади за 
Община 
Самуил. 

 

 
Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

 
Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца 

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

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

Мярка 1.1.2. Осигуряване на 
грижа при близки и роднини за 
изоставени и неглижирани деца, 

• 90 % от идентифицираните 
бъдещи майки в риск да 
изоставят детето си, обхванати 
чрез консултации и подкрепа; 

• Предоставяне на социални 
услуги по, проект „Предоставяне 
на социални услуги за деца и 
техните родители”  в изградената 
сграда по Проект„Социално 

• Осигурено системно наблюдение 
и навременно идентифициране на 
риска от изоставяне на деца в 
ранна възраст; 

• Осигурен достъп до СУ за деца и 
семейства в риск  чрез  персонала 
на социалните услуги: ЦОП, 
ЦСРИ и проект „Предоставяне на 
социални услуги за деца и техните 

- 
Статистически 
данни на 
НСИ; 
- Проучване за 
обратна 
връзка от 
потребителите
;  

 
 
Годишна 
база  
 
По-
подробни 
данни  
2014 / 2015 
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

семейство. 
Приоритетно 
развитие и 
усъвършенстване 
на приемната 
грижа. 

лишени от родителски грижи; 
 
Мярка 1.1.3. Услуги в подкрепа 
на осиновяването. 

 
Мярка 1.1.4. Развитие на 
Приемната грижа в Община 
Самуил; 
Мярка 1.1.5. Общински и 
областни  програми и проекти- 
мерки за здравна профилактика и 
семейно планиране; 
Мярка 1.1.6. Общински 
програми / мерки за целева 
подкрепа на уязвими семейства, 
за създаване на условия за 
задържане на детето в 
семейството. 

включване”  с. Самуил.; 
• Развиване и усъвършенстване на 

дейността на социалната услуга - 
ЦОП  в община Самуил; 

• Предотвратяване изоставянето на 
деца в риск и деца от СИ,  чрез 
настаняване в семейства на 
близки и роднини- средно по 7 
случая годишно; 

• Осигурени консултации и 
обучения за поне 90 % от 
кандидат-осиновителите; 

• Разкриване на Център по 
приемна грижа в община  
Самуил; 

• Обучени и консултирани 10 
приемни семейства средно 
годишно; 

• Утвърдени 10 приемни семейства 
годишно и 40 в края на 2015 г.; 

• Осигурени 3 приемни семейства 
годишно за спешно настаняване 
на деца в риск от изоставяне; 

• Разработена програма за 
здравна профилактика на 
майчинството/ бременността, 
насочени към нежелана и 
рискова бременност в община 
Самуил, чрез усугата по проект 
„Предоставяне на социални 
услуги за деца и техните 

родители”   . 
• Обхванати всички населени места 

от общината, чрез услугите за 
деца и уязвими семейства в ЦОП, 
ЦСРИ и проект „Предоставяне на 
социални услуги за деца и техните 
родители”   .  

• Увеличен брой приемни 
семейства от 19 през 2013 г. до 40 
през 2015 г.  

• Осигурена семейна среда за деца 
от институции, настанени в 
приемни семейства за 40 деца до 
2015 г. 

• Повишена информираност за 
приемната грижа в общината, чрез 
обхващане на всички населени 
места с информационни 
кампании; 

• Подобрена здравна профилактика 
за бъдещите майки в общината; 

• Намаляване до 10 % на случаите 
на нежелана и ранна бременност. 

 

-  Социо-
логически 
анкети, 
проучвания; 
- Заповеди на 
кмет, решения 
на ОбС за 
разкрити нови 
общински 
услуги в 
подкрепа на 
уязвими 
семейства и 
деца; 
- Данни на 
ОЗД; 
- Заповеди на 
АСП за 
разкриване на 
нови 
социални 
услуги; 
-Доклади на 
ТРГМО; 
- Доклади на 
ОЗД, ДСП; 
- Анализи и 
данни на 
ДСП/ РДСП.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 / 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Самуил (2011 – 2015) Актуализирана (2014-2015г.) 

„ТОНУС 21“ ЕООД                                                                                                                                            47 
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

родители”  ;  
• Разработена Здравно-социална 

програма за семейно 
планиране, чрез усугата по 
проект „Предоставяне на 
социални услуги за деца и 
техните родители”  . 

 
2014 / 
2015г. 
 
 
 

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

Мярка 1.2.1. Развиване на 
социалната услуга - ЦСРИ за 
осигуряване на качествена 
здравна грижа, медицинска и 
социална рехабилитация за 
децата с увреждания и подкрепа 
за техните семейства;  
Мярка 1.2.2. Подкрепа за 
родителите за отглеждане на 
децата с увреждания в 
семейството 
 
Мярка 1.2.3. Подкрепа за 
родителите за отглеждане на 
децата с увреждания в 
семейството. 
 

• Развиване и усъвършенстване на 
дейността на  ЦСРИ  за деца и 
младежи в община Самуил; 

• Провеждани консултации в 
ЦСРИ, обучения и подкрепа на 
поне 30 семейства на деца и 
младежи с увреждания годишно; 

• Предоставени услуги, 
консултации и подкрепа на 
деца и родители – на 10 
семейства в риск месечно в 
ЦОП; 

• Разширяване на услугите Личен, 
Социален асистент и Домашен 
помощник. 

• Предоставяни услуги и 
рехабилитация на 30 деца с 
увреждания на година в ЦСРИ; 

• Осигурен достъп до дневна грижа 
за поне 30 деца и младежи с 
увреждания годишно; 

• Чрез мобилен екип в ЦСРИ – 
Самуил обхващане на 100 % от 
децата с увреждания в Община 
Самуил; 

• Оказана подкрепа на 30 
семейства на деца с увреждания; 

• Намалено с 90 % настаняване на 
деца с увреждания извън 
семейството; 

• Осигурени услуги по ранна 
интервенция поне на 90 % от 
семействата с деца с увреждания 
(от 0 до 3 години) 

- Данни на 
АХУ;  
- Данни на 
НПО, 
работещи с 
хора с 
увреждания; 
- Справки и 
отчети на СУ; 
- Обратна 
връзка от 
потребителит
е; 
- База данни 
на ОЗД и 
ДСП. 
 

Годишна 
база  
 
 
 
 
 
По-
подробни 
данни  
2014 / 
2015г. 
 
2014 / 
2015г. 

1.3. Осигуряване 
на ефективна 
подкрепа на 
уязвимите 
семейства за 

Мярка 1.3.1. Развиване и 
надграждане на услуги в 
общността за подобряване на 
родителския капацитет; 
 

• Разкриване и усъвършенстване 
на дейността  на социалната 
услуга ЦОП в община Самуил и 
проект „Предоставяне на 
социални услуги за деца и 

• Повишен родителски капацитет 
на 80 - 90 семейства годишно; 

• Осигурен достъп до СУ за деца и 
семейства в риск в общината, 
чрез ЦОП и  проект 

- Данни на 
НСИ; 
- Проучване за 
обратна 
връзка от 

Годишна 
база  
 
По-
подробни 
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

превенция на 
рисково поведение 
и неглижиране на 
децата. 

Мярка 1.3.2. Превенция на 
всички форми на насилие и 
експлоатация на деца. 

Мярка 1.3.3. Създаване на 
превантивна среда за децата в 
Община Самуил, способстваща 
намаляването на 
правонарушенията и асоциалните 
прояви от малолетни и 
непълнолетни. 

техните родители”  в изградената 
сграда по Проект„Социално 
включване”  с. Самуил ; 

• Реализирани инициативи  и 
кампании за превенция на 
насилието и рисковото поведение 
в училищата; 

• Реализирани информационни 
кампании и програми за 
превенция на насилието, 
рисковото поведениеи 
зависимостите сред учениците 
във всички училищата; 

• Разширен спектър на услугите за 
деца и младежи с рисково 
поведение, жертви на насилие и 
трафик; 

„Предоставяне на социални 
услуги за деца и техните 
родители” с мобилни услуги; 

• Оказана подкрепа за отговорно 
родителство     сред 90% от 
семействата на децата- клиенти 
на услуги в ЦОП; 

• Подобрено превантивно детско 
здравеопазване; 

• Подобрена информираност на 
учениците и младежите за 
последиците от рисковото 
поведение; 

• Предоставени услуги за 100 % от 
децата и лицата жертви на 
насилие, трафик, рисково 
поведение. 

потребителите
;  
- Социо-
логически 
анкети, 
проучвания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

данни  
2012 / 2015 
 
 
 
 
 
 
2014 / 
2015г. 

1.4. Гарантиране 
правото на равен 
достъп до 
качествено 
образование на 
децата и 
учениците от 
рискови общности 
и уязвими групи. 

Мярка 1.4.1. Гарантиране на 
задължителното предучилищно 
образование за всички деца в 
Община Самуил; 
Мярка 1.4.2. Програми за 
задържане на учениците в 
училища и реинтеграция в 
образованието на отпадналите 
деца и младежи; 
Мярка 1.4.3. Осигуряване на 
качествено интегрирано 

• Предоставяне на услуги за деца и 
техните семейства в изградената 
сграда по проект „Социално 
включване”, проект 
„Предоставяне на социални 
услуги за деца и техните 
родители”  ; 

• Брой разработени/приети в 
целеви програми за превенция 
на отпадане и реинтеграция на 
отпаднали деца и младежи; 

• Осигурено 100% обхващане на 
децата в задължителното 
предучилищно образование; 

•  90 % ученици, обхванати в 
образователни инициативи, 
извънкласни и извънучилищни 
дейности за свободното време; 

• Подобрени умения за 80% 
учители за включване на 
родителите в образователно-
възпитателния процес; 

- Данни и 
справки от 
РИО; 
- Срещи в 
училищата с 
деца, 
родители, 
учители; 
- Справки и 
отчети на 
социалните 

 
2014 /  
2015 
 
 
всяка 
учебна 
година 
(септември,   
февруари, 
юни)  
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

образование за децата с 
увреждания; 
 
Мярка 1.4.4. Целенасочена 
политика за приобщаване на 
родителите и общността в 
учебно-възпитателния процес на 
децата. 

 
• Брой реализирани проекти  за 

образователна интеграция; 
 
• Реализирани годишни кампании 

на учители  за обхващане на 
децата в подготвителен и първи 
клас, със специален фокус към 
ромските деца; 

• Брой деца в извънкласни 
дейности чрез  проекти и 
хоризонтални политики;  

• Осигурени ресурсни учители за 
деца с увреждания, интегрирани 
в масовите училища; 

• Подобрена достъпна среда в 
училищата и детските градини. 

 
• Осигурено включващо обучение 

в масовите училища за 100 % от 
децата с увреждания, с 
подкрепата на ресурсни учители; 

 
 
• Инвестирани ресурси от 

общината за достъпна среда 
(обем средства, % от общинския 
бюджет за инфраструктура).  
 

услуги; 
- Годишни 
доклади, 
статистически 
данни и 
отчети на 
общинска 
администраци
я; 
- Проучвания. 

 
 

 
Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно 
положение  
2.1. Да се осигурят 
условия за 
пълноценен и 
достоен живот на 
хората с 
увреждания в 
семейна среда, 
чрез разкриване на 
услуги и грижа в 
общността. 

Мярка 2.1.1. Разширяване на 
социалните услуги в домашна 
среда за подкрепа в ежедневието 
на хората с увреждания и техните 
семейства. 

 

 

• Разширен обхват на услугите, 
които предлагат домашни грижи 
за хора с увреждания като 
„Домашен помощник” , 
„Социален асистент”  и „Личен 
асистент” ; 

• Развиване и усъвършенстване на 
услугата - ЦНСТ за хора са 
увреждания с. Хърсово. 

• Развиване и усъвършенстване на 

• Осигурена рехабилитация  и 
услуги в ЦСРИ за 100  лица с 
увреждания средно на година; 

• Осигурени услуги в домашна 
среда за  около 80 % от хората  с 
увреждания, потребители на 
услугите „Домашен социален 
патронаж”, „Домашен 
помощник”, „Социален асистент” 
и „Личен асистент”; 

- Годишни 
доклади, 
данни и 
отчети на РЦЗ 
и общинска 
администраци
я; 
- Справки от 
ДБТ, ДСП; 
- Отчети на 

Годишна 
база  
 
По-
подробни 
данни  
2014 / 2015г. 
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

 

 

 

Мярка 2.1.2. Развиване на 
целеви общински политики / 
мерки за социално включване на 
хората с увреждания.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

услугата - ЦНСТ за лица с 
умствена изостаналост с. 
Пчелина 

• Развиване и усъвършенстване на 
услугата- ЦСРИ 
с.Владимировци. 

• Развиване дейността  на  
клубовете по места;  

• Реализирани мерки за 
подобряване на 
инфраструктурата и 
осигуряване на достъпна среда 
в общественото пространство; 

• Реализирани дейности на ДБТ, 
общините и местни НПО за 
предоставяне на достъп до 
заетост, професионално 
ориентиране и професионална 
квалификация 
(преквалификация), обучение и 
практически умения  за лицата с 
увреждания с право на работа; 

 

• 50 лица с увреждания обхванати 
в услуги за дневна грижа; 

мобилни 
екипи; 
- Заповеди за 
разкрити СУ, 
услуги за 
хора с 
увреждания; 
- Обратна 
връзка от 
близки на 
клиенти и 
отчети на 
служители в 
ЦСРИ. 

2.2. 
Реформиране на 
специализираната 
институция за 
възрастни хора с 
умствена 
изостаналост и 

 
Мярка 2.2.1. Реформиране и 
преструктуриране на 
съществуващата институция за 
възрастни хора с умствена 
изостаналост и подобряване на 
качеството на грижите.  

• Реформиране на иституцията в 
Дом за стари хора с капацитет 
80 места. 

• Развиване и усъвършенстване на 
дейността на   ЦНСТ за лица с 
умствена изостаналост в с. 
Пчелина. 

• Развиване и усъвършенстване на 

• Поне 40 % от лицата с 
увреждания с право на работа- 
обхванати в програмите на ДБТ 
за трудово посредничество, 
достъп до квалификация и 
заетост; 

• Осигурени резидентни грижи за 
80 лицата с увреждания от 

- Годишни 
доклади, 
данни и 
отчети на РЦЗ 
и общинска 
администраци
я; 
- Справки от 

2014 / 2015г. 
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

развитие на 
алтернативните 
социални услуги за 
предоставяне на 
резидентна грижа в 
среда, близка до 
семейната, за 
потребителите, 
които не могат да 
бъдат изведени в 
семейна среда. 

 

 

 

Мярка 2.2.2. Развиване и 
усъвършенстване на социални 
услуги от резидентен тип в 
общината, предоставящи 
резидентна грижа в среда близка 
до семейната.  

 

дейността в трите защитени 
жилища в община Самуил. 

• Развиване и усъвършенстване на 
дейността на   ЦНСТ за хора са 
увреждания в с. Хърсово. 

• Подобрена дейност на 3 
Защитени жилища в Община 
Самуил за 37 потребители. 

• Подобрена дейност на  ЦНСТ за 
хора са увреждания в с. 
Хърсово за 15 потребители. 

• Подобрена дейност на  ЦНСТ за 
лица с умствена изостаналост 
в с. Пчелина за 15 потребители 

специализираните институции за 
възрастни хора с увреждания, 
които не могат да бъдат изведени 
в семейна среда; 

• Изградена социална среда, близка 
до семейната, създадени условия 
за подпомагане, взаимопомощ, 
обучение на хората с ментални 
увреждания; 

•  Оползотворяване на личностния 
потенциал на лицата и изграждане 
на трайни социални умения, 
трудови навици;  

• Създаване на предпоставки за 
водене на пълноценен и 
независим живот , като част от 
обществото и предотвратена 
институционализацията на 52 
лица с увреждания и 
интелектуални затруднения.  

ДБТ, ДСП; 
- Отчети на 
мобилни 
екипи; 
- Заповеди за 
разкрити СУ, 
услуги за 
хора с 
увреждания; 
- Обратна 
връзка от 
близки на 
клиенти и 
отчети на 
служители в 
ЦСРИ. 

2.3. Създаване на 
условия за 
реинтеграция на 
уязвими лица, 
групи и общности 
в риск. 

Мярка 2.3.1. Осигуряване 
достъп за развитие на 
етническите общности в 
неравностойно положение в 
Община Самуил. 
  
 
 
 
 
 

• Развиване на услугата по проект 
„Социално включване” в  сграда 
за „Предоставяне на социални 
услуги за деца и техните 
родители” в с. Самуил; 

• Реализирани мерки за 
реинтеграция в образованието 
на неграмотните и пълнолетните 
с ниско образование (със 
специален фокус към 
отпадналите от училище млади 

• Подобрен достъп до социални и 
образователни услуги и заетост за 
уязвимите ромски общности в 
Община Самуил; 

• Подобрени здравни грижи и 
услуги за ромските общности; 

• 100 % обхващане на ромските 
деца в училища и детски градини; 

• Повишени възможности на 
безработните роми за достъп до 
квалификация и заетост; 

- Анализи и 
данни от 
НПО;  
- 
Проучвания; 
- Посещения 
на място; 
- Обратна 
връзка от 
общностите; 
- Данни от 

2014/2015г. 
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

 
Мярка 2.3.2. Развиване на 
услуги за превенция на рисково и 
зависимо поведение, насочени 
към деца и възрастни и 
реинтеграция на лица със 
зависимости и проблемно 
поведение.  

хора в ромските квартали); 
• Реализирани програми и мерки 

на ДБТ за обхващане на 
съответните целеви групи с 
хоризонтални мерки и целеви 
инициативи за социално 
включване, насочени към 
достъп до професионална 
квалификация, заетост и 
доходи;  

• Изпълнени проекти за 
професионална квалификация 
и заетост, финансирани по 
действащите програми за 
развитие на човешките ресурси;  

• Обхванати 80 души/ годишно в 
услугите ЦОП и  проект 
„Предоставяне на социални 
услуги за деца и техните 
родители”   (по проблемите на 
домашното насилие, за жени в 
неравностойно положение и за 
деца и младежи в риск);  

• Превенция на изоставянето и   
намаляване на неглижирането на 
деца от ромската общност; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Обхващане на 100% от случаите 

на домашно насилие чрез 
предоставяне на подкрепа, 
психологически и юридически 
консултации. 

ДБТ, РИО, 
РДСП, 
училища; 
 

 
Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот 
3.1. Развиване на 
широка мрежа от 
услуги в 
общността за 
осигуряване на 
условия за 

Мярка 3.1.1. Развиване и 
разширяване на дейностите в 
Домашния социален патронаж и 
Обществена трапезария и 
обхващане на стари хора от 

• Разкрита услуга „Домашен 
социален патронаж”  в с. 
Самуил и в с. Владимировци. 

• Обхванати 200 потребители на  
услугата „Домашен социален 
патронаж”  в Община Самуил до 

• Предоставени допълнителни 
услуги у дома за 30-40 % от 
патронираните лица в рамките на 
домашния социален патронаж;  

• Подобрени и разширени услуги в 
домашна среда за 30 % от старите 

- 
Статистическ
и данни на 
НСИ; 
- Заповеди на 
кмет и 

По-
подробни 
данни  
2014/ 
 2015 
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

спокоен и достоен 
живот на старите 
хора в семейна и 
домашна среда. 

малките отдалечени населени 
места.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2015 г. при капацитет 0 към 2013 
г.; 

• Обхванати 130 потребители с 
услугата „Обществена 
трапезария”.  

• Разкрита услуга „Бюро за 
социални услуги и консултации. 

 

хора – потребители на „Домашен 
социален патронаж”, „Домашен 
помощник”, „Социален  
асистент” и „Личен асистент”; 

• Увеличен с 40 % брой стари хора 
-  потребители на услуги в 
домашна среда през 2015 г.;  

• Предоставяне достъп на 
социалната услуга в изолираните  
малки населени места; 

• Предотвратено преждевременно 
настаняване в резидентна грижа и 
в институции на 90 души стари 
хора, чрез предоставяне на 
разнообразни услуги в домашна 
среда;  

• Оптимизирано управление на 
грижите за стари хора в община 
Самуил; 

• Осигурена емоционална и 
морална подкрепа на 
ползвателите на социалните 
услуги в домашна среда; 

• Развити мобилни услуги на терен 
и услуги в домашна среда. 

решения на 
ОбС за 
разкрити 
нови услуги 
в подкрепа 
на старите 
хора; 
- Отчети на 
мобилни 
екипи; 
- Обратна 
връзка от 
потребителит
е; 
- Посещения 
на място. 
 

 Мярка 3.1.2. Разширяване на 
услугите в домашна среда, чрез 
увеличаване на  капацитета на 
услугите „Домашен помощник”, 
социален и „Личен асистент”. 

• Обхванати 120 потребители на  
услугата „Личен асистент”  в 
Община Самуил до 2015 г. при 
капацитет 101 към 2013 г.; 

• Разкрита и разширена, услуга 
„Социален асистент”  през 2015 

• Осигурена грижа средно годишно 
на 30 души – лица и деца с 
трайни увреждания в семейна 
среда; 

• Превенция на изоставянето на 
деца и социалната изолация на 

Статистическ
и данни на 
НСИ; 
- Заповеди на 
кмет и 
решения на 

2014/ 
 2015 
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

 г. в община Самуил. 
• Разкрита услуга „Домашен 

помощник”  в Община Самуил 
до 2015 г.  

възрастни хора с увреждания – 65 
% от потребителите на услугата; 

• Осигурена емоционална и 
морална подкрепа на 
ползвателите на социалните 
услуги в домашна среда. 

 

ОбС за 
разкрити 
нови услуги 
в подкрепа 
на старите 
хора; 
- Отчети на 
мобилни 
екипи; 
- Обратна 
връзка от 
потребителит
е; 
- Посещения 
на място. 
 

 Мярка 3.1.3. Осигуряване на 
дневна грижа и почасови услуги 
за стари хора. 

• Развиване на дейността на 
ЦСРИ с.Владимировци за 30 
потребители в община Самуил; 

• Развиване  на дейностите на 
клубовете на пенсионера. 

• Изграден и разкрит - 1 Дневен 
център за стари хора за 30 
потребители в община Самуил; 

• Разкрит  Комплекс за подкрепа 
на стари хора в с. Самуил; 

• Разкрито Бюро за социални 
услуги и консултации в с. 
Самуил; 

 

• Осигурени дневни и почасови 
грижи и подкрепа за 90 възрастни 
стари хора. Подобрени условия за 
общуване и социален живот за 
100 възрастни хора, чрез мрежата 
от социални услуги; 

• Осигурена емоционална и 
морална подкрепа на 100 % от 
ползвателите на социалните 
услуги; 

• Предлагани превантивни услуги 
и програми с ранна степен на 
интервенция, насочени към 
възрастни и хора с увреждания; 

• Осигурена възможност за 

- Годишни 
доклади, 
данни и 
отчети на РЦЗ 
и общинска 
администраци
я; 
- Справки от 
ДБТ, ДСП; 
- Отчети на 
мобилни 
екипи; 
- Заповеди за 
разкрити СУ, 
услуги за 

2014/ 
 2015 
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Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

личностно развитие, за 
пълноценно участие в социалния 
живот, за предотвратяване на 
последваща 
институционализация; 

• Повишено разнообразие от 
социални услуги, създадена 
възможност за избор, 
съответстващи на специфичните 
потребности на потребителите; 

• Повишена информираност на 
потребителите и осигурена 
активна роля в участие при 
взимане на решение по въпроси, 
касаещи подобряване на 
качеството на социалните услуги 
и повишаване на стандарта на 
живот.  

хора с 
увреждания; 
- Обратна 
връзка от 
близки на 
клиенти и 
отчети на 
служители в 
ЦСРИ 



 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Самуил (2011 – 2015) Актуализирана (2014-2015г.) 

„ТОНУС 21“ ЕООД                                                                                                                                            56 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 

 

 
Специфични 

цели 

 
Мерки,  дейности 

 

Преки резултати / индикатори 
за изпълнение на дейностите 

 
Ключови индикатори за ефекта 

Източници 
на 

информация 

Период на 
проверка 

3.2. Да се осигури 
достъп на старите 
хора до качествена 
резидентна грижа 
в среда, близка до 
домашната. 

Мярка 3.2.1. Подобряване на 
условията и качеството на 
грижите в съществуващата 
специализирана институция 
ДВХУИ.  Разкриване на 
алтернативни резидентни услуги 
и малки домове за обгрижване на 
стари хора в среда, близка до 
семейната. 

• Разкриване на Дом за стари 
хора след реформиране и 
закриване на ДВХУИ в с. 
Самуил, Община Самуил с 
капацитет 80 души. 

• Изградена социална услуга - 
ЦНСТ за стари хора в с.Хума 
за 15 потребители в община 
Самуил. 

• Изграден Хоспис в община  
Самуил с капацитет 20 
потребители. 

• Осигурени качествена социална 
грижа за  80 потребители до 2015 
г.; 

• Повишено качество на 
предлаганите услуги , чрез 
инвестиране в човешкия ресурс 
предоставящ услуги. 

• Осигурена дългосрочна грижа 
на15 души /стари хора/ в среда 
близка до семейната.  

• Променени нагласи у 
потребителите и техните 
семейства и близки, чрез 
предоставяне на услуги в среда 
близка до семейната, като 
алтернатива на 
институционализацията; 

• Разкрити междинни социални 
услуги в общността за възрастни 
хора, между болниците и 
специализираните институции. 
Осигурени здравни грижи и 
превенция от 
институционализира на 
възрастни хора; 

• Разработени и въведени нови 
видове социални услуги, 
гарантиращи ранно констатиране 
на потребностите на целевите 
групи в общността, превенция на 
последваща хоспитализация, 
институционализация и социална 
изолация; 

 

 Годишна    
база 
По-
подробни 
данни/ 
2014 / 2015 
 
2014 / 2015 
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3.5. Обобщена таблица за планираните услуги (2011-2015 г.), актуализирана през месец януари 2014 г. в община Самуил  
 

Потребители Капацитет №  Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2013 2015 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 

1. Център за 
обществена 
подкрепа (ЦОП) 
 

Деца и семейства в риск. 
Деца в риск от отпадане от 
училище. 
Деца, отпаднали от 
училище. 
Приемна грижа – обучение, 
консултиране и 
предоставяне на услугата. 

Община Самуил 0 20 30 Превенция на изоставяне; 
Подкрепа на семейството 
при отглеждане на детето; 
Работа с деца и родители 
за връщане в училище, 
консултации;  
Услуги за превенция;  
Деинституционализация и 
реинтеграция в 
семейството. 

с. Самуил Налична, 
разкрита на 
01.05.2011г. 
планиран 
капацитет 2015 

2. Приемна грижа – 
държавно 
финансирана 
услуга, 
предоставяне на 
услугата по 
проекти 

Грижа за изоставени деца Община Самуил 15 
прие
мни 
семей
ства 

23 
прие
мни 
семе
йств
а 

40 
прие
мни 
семей
ства 

Информационни 
кампании, обучение, 
подбор и наемане на 
приемни родители, 
наблюдение и подкрепа за 
приемните родители и 
приемните деца, 
възстановяване и/или 
поддържане на връзки със 
семейството.  

с. Самуил Налична-  
планиран 
капацитет 2014 
-2015 г.  

3. ЦНСТ  за лица с 
увреждания  
 (ДДД) 

Лица изведени от 
специализирани институции 
за стари хора и възрастни 
хора с увреждания и лица, за 
които е на лице риск от 
институционална грижа 

От цялата 
област  

0 15 15 Осигуряване на 24 часова 
грижа и подходящо 
равнище на интервенция и 
подкрепа, което да даде 
възможност на хората да 
постигнат максимална 
самостоятелност и 

с. Хърсово Налична 
трансформиран
а от ДФЙФУ 
на 01.06. 2011г. 
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Потребители Капацитет №  Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2013 2015 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 

контрол над собствения си 
живот. Създадена е среда 
за живот на потребителите  
близка до семейната. 
 

4.  ЦНСТ  за лица с 
умствена 
изостаналост 
 (ДДД) 

Лица изведени от 
специализирани институции 
за стари хора и възрастни 
хора с умствена 
изостаналост  и лица, за 
които е на лице риск от 
институционална грижа 

От цялата 
област  

0 15 15 Осигуряване на 24 часова 
грижа и подходящо 
равнище на интервенция и 
подкрепа, което да даде 
възможност на хората да 
постигнат максимална 
самостоятелност и 
контрол над собствения си 
живот. Създадена е среда 
за живот на потребителите  
близка до семейната. 
 

с. Пчелина Налична, 
разкрита 
01.08.2013 г. 

5. ЦНСТ за стари 
хора 
 (ДДД) 

За стари хора От цялата 
област  

0 0 15 Осигуряване на 
дългосрочна грижа стари 
хора в среда близка до 
семейната и превенция на 
институционализацията 
на стари хора.  

с. Хума Нова – 
планирана за 
разкриване  
през 2014  г. 

6. ЦСРИ  
(ДДД) 

Деца и лица с различни 
видове увреждания, 
емоционално-поведенчески 
проблеми и девиантно 
поведение, нарушение в 
развитието. 

Община Самуил 0 30 30 Медицинска и социална 
рехабилита-ция, 
консултации – социални, 
правни, здравни, 
психологически, 
трудотерапия; Умения за 
самостоятелност и 

с.Владимировц
и и филиал в с. 
Хърсово 

Налична 
разкрита на 
01.06 2011г. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 

 

Потребители Капацитет №  Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2013 2015 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 

подкрепа на семействата. 
7. Защитено жилище  

 – (ДДД) 
Пълнолетни жени и мъже с 
лека и средна степен на 
умствена изостаналост.  

От цялата 
област 

0 15 15 Предоставяне на социални 
услуги в общността за 
изграждане на 
самостоятелност при 
водене на независим 
начин на живот. 
Взаимопомощ и 
ефективна защита за 
възстановяване на 
изгубените социални 
умения и навици и 
осигуряване на 
пълноценен и 
самостоятелен начин на 
живот в подходяща среда, 
близка до семейната. 

с. Богомилци Налична 
разкрит на 
01.03.  2011 г. 

8. Защитено жилище  
 – (ДДД) 

Пълнолетни жени и мъже с 
лека и средна степен на 
умствена изостаналост. 

От цялата 
област 

10 14 14 Предоставяне на социални 
услуги в общността за 
изграждане на 
самостоятелност при 
водене на независим 
начин на живот. 
Взаимопомощ и 
ефективна защита за 
възстановяване на 
изгубените социални 
умения и навици и 
осигуряване на 
пълноценен и 

с. Самуил Налична 
разкрита м. 
юни 2009г. , 
увеличен 
капацитет ….. 
2012 г. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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Потребители Капацитет №  Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2013 2015 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 

самостоятелен начин на 
живот в подходяща среда, 
близка до семейната. 

9.  Защитено жилище  
 – (ДДД) 

Пълнолетни жени и мъже с 
лека и средна степен на 
умствена изостаналост. 

От цялата 
област 

8 8 8 Предоставяне на социални 
услуги в общността за 
изграждане на 
самостоятелност при 
водене на независим 
начин на живот. 
Взаимопомощ и 
ефективна защита за 
възстановяване на 
изгубените социални 
умения и навици и 
осигуряване на 
пълноценен и 
самостоятелен начин на 
живот в подходяща среда, 
близка до семейната. 

с. Кривица Налична 
разкрита 
03.01.2007г. 

10. „Домашен 
социален 
патронаж” – 
общинска дейност 
и по проекти 

Самотно живеещи стари 
хора с увреждания и/или със 
затруднения в 
самообслужването, които 
имат нужда от грижа в 
семейна среда. 
Самотноживеещи стари хора 
в отдалечени нас. места без 
достъп до услуги. 

Община Самуил 
 

0 
 

0 
 

100 
 

Мобилна услуга за 
обхващане на селата – 
предоставяне на храна, 
комунално-битови услуги, 
помощ в домакинството, 
здравна и мед.грижа,  
осигуряване на трудо и 
арт терапия, други.  

с. Самуил  Нова - 
планирана  за 
стартиране 
през 2014 г. 

11. 
 

„Домашен 
социален 

Самотно живеещи стари 
хора с увреждания и/или със 

Община Самуил 
 

0 
 

0 100 
 

Мобилна услуга за 
обхващане на селата – 

с. Владимировци Нова - 
планирана  за 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 

 

Потребители Капацитет №  Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2013 2015 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 

патронаж” – 
общинска дейност 
и по проекти 

затруднения в 
самообслужването, които 
имат нужда от грижа в 
семейна среда.Самотно 
живеещи стари хора в 
отдалечени нас. места. 

предоставяне на храна, 
комунално-битови услуги, 
помощ в домакинството, 
здравна и мед.грижа,  
осигуряване на трудо и 
арт терапия, други.  

стартиране 
2014 г. 

12. Обществена 
трапезария – 
общинска дейност 
и по проекти 

Самотно живеещи стари 
хора; Пенсионери с ниски 
доходи, хора с увреждания  
с ниски доходи и др. 

Община Самуил 120 125 130 Осигуряване на безплатна 
храна на хора с много 
ниски доходи или, които 
са без доход. 

с. Самуил 
с. Хърсово 
с. Желязковец 
с. Голяма вода 
с. Богданци 
с. Ножарово 
с. Владимировци 
с. Здравец 

Налична  

13. Дневен център за 
стари хора  – 
(ДДД) 

Самотно живеещи стари 
хора; Пенсионери с ниски 
доходи, които могат да се 
обслужват сами 

Населени места 
от  Община 
Самуил 

0 0 30 Осигуряване на храна, 
лични и социални 
контакти, консултации и 
медицинска грижа. 

с. Самуил Нова – 
планиране през 
2014, за  
стартиране 
през 2015  г. 

14. Дом за стари хора  
– (ДДД) 

Стари хора със затруднения 
в самообслужването, които 
имат нужда от резидентна 
грижа 
 

Община Самуил  
 

0 
 

0 80 
 

Реформиране на ДВХУИ 
с. Самуил в Дом за стари 
хора. 
 
 
 

с . Самуил Нова –  
планиране през 
2015, 
стартиране 
през 2015г. 

15. „Личен асистент” 
–услуга в 
общността по 
национална  
програма и по 

Лица и деца с трайни 
увреждания, с тежки 
здравословни състояния, 
които не могат или са много 
затруднени да се обслужват 

Община Самуил 
 

46 
 

101 
 

120 
 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда на хора и 
деца, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в 
ежедне-вието си, 

Във всички 
населени места 
на Община 
Самуил 

Налична, за 
разширяване  
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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Потребители Капацитет №  Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2013 2015 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 

проекти, 
финансирани по 
ОП „ РЧР”  

сами предоставяне на алтерна-
тивен избор за 
професионално развитие 
на семейства, в които има 
лице с трайно увреждане. 

16. „Социален 
асистент”   – услуга 
в общността по 
нац. програма и по 
проекти, 
финансирани по 
ОП „ РЧР”  

Лица с трайни увреждания, с 
тежки здравословни 
състояния, които не могат 
или са много затруднени да 
се обслужват сами.  

Община Самуил 
 

0 
 

0 
 

40 
 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда на деца и 
лица, които поради 
различни ограничения от 
здравословен характер са 
изключени от социалния 
живот и са в риск от  
институционализация.  

Във всички 
населени места 
на Община 
Самуил 

Нова- 
планирана за 
стартиране от 
2014-2015 г. 

17. „Домашен 
помощник”  –
услуга в 
общността по ОП 
“ РЧР”  

Лица с трайни увреждания, с 
тежки здравословни 
състояния, които не могат 
или са много затруднени да 
се обслужват сами 

Община Самуил 
 

75 
 

0 
 

75 
 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда на деца и 
лица, които поради 
различни ограничения от 
здравословен характер са 
изключени от социалния 
живот. 

Във всички 
населени места 
на Община 
Самуил 

За стартиране 
през 2014 -
2015г. 

18. Комплекс за 
подкрепа на стари 
хора - по проект 

Стари хора  с трайни 
увреждания, с тежки или 
леки здравословни 
състояния, които не могат 
или са много затруднени да 
се обслужват сами, самотно 
живеещи, с ниски доходи, 
без подкрепа от близки и 
роднини 

Община Самуил 
и от областта.                                                 
 

 

 

0 0 1 бр. 
Комп
лекс 

Комбинира ресурсите на 
различни налични 
дейности и услуги на 
територията на дадена 
община („Домашен 
социален патронаж”, 
Национална програма „От 
социални помощи към 
осигуряване на заетост“ и 
др.) с цел оптимизирането 

с. Самуил Нова – за 
проучване на 
възможностите 
за създаване – 
2014 г. и 
пробиране – 
2015 г. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 
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Потребители Капацитет №  Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2013 2015 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 

и ефективното им 
използване при 
предоставяне на услуги за 
стари хора. 
 
 
 

19. Хоспис – по 
проект  
 

Стари хора  с трайни 
увреждания, с тежки 
здравословни състояния 

Община Самуил 0 0 15 Резидентна грижа – нужда 
от постоянно 24-часово 
обгрижване 
 
 
 

с. Самуил Нова- 
планиране през 
2014 г. , 
стартиране 
през 2015 г.  

20. Бюро за социални 
услуги и 
консултации – по 
проект  

Хора в неравностойно 
положение 

Община Самуил 0 0 1 бр. 
Бюро 
за 
соц. 
усл. и 
консу
лтаци
и 

Проучване на 
потребностите на хората в 
неравностойно положение 
от социални услуги. 
Повишаване на 
информираността. Оценка 
и анализ на качеството на 
предоставените услуги.  

с. Самуил Нова –
планиране през 
2014 г., старт 
през 2015 г.  

21. Предоставяне на 
социални услуги 
за деца и техните 
родители по 
проект „Социално 
Включване” 

Деца от уязвими семейства в 
частност от ромски 
произход, от семейства с 
ниски доходи, живеещи в 
лоши жилищни условия, 
неглижирани деца и деца от 
безработни семейства 0 до 7 
години и техните родители  

Всички 
населени места 

0 0  Формиране и развитие на 
родителски умения; Ранна 
интервенция на 
уврежданията;  Семейно 
консултиране и подкрепа; 
Здравна консултация. 
Интеграция на децата в 
детските градини и в 

с.Самуил Изградена е 
сграда, 
стартиране на 
услугите през 
2014 г. 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 

 

Потребители Капацитет №  Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2010 2013 2015 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-
жение 

Статус - 
налична / нова 

(година за 
стартиране) 

предучилищните групи; 
Допълнителна подготовка 
за започване на училище.  
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3.6. Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия 2013 – 2015 
 

№ Услуга / дейност / мярка местоположе

ние 
2013 2014 2015 Източник на 

финансиране 
Изпълняваща 
организация 

1. Център за обществена подкрепа (ЦОП) – 
Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за 
подобряване на родителския капацитет; 

с. Самуил    държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил 

2. Приемна грижа – Мярка 1.1.4. Развитие на 
Приемната грижа в Община Самуил; 
 

с. Самуил    държавно финансирана 
услуга, предоставяне на 
услугата по проекти 

Община Самуил и Д 
«СП» 

3. ЦНСТ за лица с увреждания  – Мярка 2.1.1. 
Разширяване на социалните услуги в домашна 
среда за подкрепа в ежедневието на хората с 
увреждания и техните семейства. 

 

с. Хърсово    държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил 

4. ЦНСТ за лица с умствена изостаналост  – 
Мярка 2.1.1. Разширяване на социалните услуги 
в домашна среда за подкрепа в ежедневието на 
хората с увреждания и техните семейства. 

 

с. Пчелина    държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил 

5. ЦНСТ за стари хора  – Мярка 3.2.1. 
Подобряване на условията и качеството на грижи 
в съществуващата специализирана институция – 
ДВХУИ. Разкриване на алтернативни резидентни 
услуги и малки домове за обгрижване на стари 
хора в среда, близка до семейната 

с. Хума    държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил 

6. ЦСРИ  – Мярка 2.1.1. Разширяване на 
социалните услуги в домашна среда за подкрепа 
в ежедневието на хората с увреждания и техните 

с. 
Владимировц
и и филиал в 

   държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил 
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№ Услуга / дейност / мярка местоположе

ние 
2013 2014 2015 Източник на 

финансиране 
Изпълняваща 
организация 

семейства. с.Хърсово 
7. Защитено жилище - Мярка 2.2.2. Развиване и 

усъвършенстване на социални услуги от 
резидентен тип в общината, предоставящи 
резидентна грижа в среда близка до семейната.  

 

с. Богомилци    държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил 

8. Защитено жилище - Мярка 2.2.2. Развиване и 
усъвършенстване на социални услуги от 
резидентен тип в общината, предоставящи 
резидентна грижа в среда близка до семейната.  

с. Самуил    държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил 

9. Защитено жилище - Мярка 2.2.2. Развиване и 
усъвършенстване на социални услуги от 
резидентен тип в общината, предоставящи 
резидентна грижа в среда близка до семейната.  

с. Кривица    държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил и СНЦ 
«ЦСИОП» 

10. „Домашен социален патронаж” –  Мярка 3.1.1. 
Развиване и разширяване на дейностите в 
Домашния социален патронаж и обществена 
трапезария, обхващане на стари хора от малките 
отдалечени населени места. 

с. Самуил    общинска дейност и по 
проекти 

Община Самуил 

11. „Домашен социален патронаж” – Мярка 3.1.1. 
Развиване и разширяване на дейностите в 
Домашния социален патронаж и обществена 
трапезария, обхващане на стари хора от малките 
отдалечени населени места. 

с.Владимиров
ци 

   общинска дейност и по 
проекти 

Община Самуил 

12. Обществена трапезария – Мярка 3.1.1. 
Развиване и разширяване на дейностите в 
Домашния социален патронаж и обществена 
трапезария, обхващане на стари хора от малките 

Всички 
населени 
места на 
общината 

   общинска дейност и по 
проекти 

Община Самуил 
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№ Услуга / дейност / мярка местоположе

ние 
2013 2014 2015 Източник на 

финансиране 
Изпълняваща 
организация 

отдалечени населени места. 

 
13. Дневен център за стари хора  – Мярка 3.1.3. 

Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги 
за стари хора. 

с. Самуил    държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил 

14. Дом за стари хора  – Мярка 2.2.1. Реформиране 
и преструктуриране на съществуващата 
институция за възрастни хора с умствена 
изостаналост и подобряване на качеството на 
грижите.  

с . Самуил    държавно- де-легирана 
дейност (ДДД) 

Община Самуил 

15. „Личен асистент” – Мярка 2.1.1. Разширяване 
на социалните услуги в домашна среда за 
подкрепа в ежедневието на хората с увреждания 
и техните семейства. 

Във всички 
населени 
места на 
Община 
Самуил 

   услуга в общността по 
национална  програма и по 
проекти, финансирани по 
ОП „ РЧР” 

Община Самуил и Д 
«СП» 

16. „Социален асистент”   – Мярка 2.1.1. 
Разширяване на социалните услуги в домашна 
среда за подкрепа в ежедневието на хората с 
увреждания и техните семейства. 

Във всички 
населени 
места на 
Община 
Самуил 

   услуга в общността по 
нац. програма и по 
проекти, финансирани по 
ОП „ РЧР” 

Община Самуил и Д 
«СП» 

17. „Домашен помощник”  – Мярка 2.1.1. 
Разширяване на социалните услуги в домашна 
среда за подкрепа в ежедневието на хората с 
увреждания и техните семейства. 

Във всички 
населени 
места на 
Община 
Самуил 

   услуга в общността по 
ОП “ РЧР” 

Община Самуил 

18. Комплекс за подкрепа на стари хора - Мярка 
3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови 
услуги за стари хора. 

с. Самуил    по проект/Републикански 
бюджет/Общински 
бюджет 

Община Самуил 

19. Хоспис - Мярка 3.2.1. Разкриване на 
алтернативни резидентни услуги и малки домове 

с. Самуил    по проект, ПЧР/ПСР Община Самуил 
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№ Услуга / дейност / мярка местоположе

ние 
2013 2014 2015 Източник на 

финансиране 
Изпълняваща 
организация 

за обгрижване на стари хора в среда, близка до 
семейната. 

20 Бюро за социални услуги и консултации - 
Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и 
почасови услуги за стари хора. 

с. Самуил    по проект,МТСП,/ 
ОПРЧР 

Община Самуил 

21. Предоставяне на социални услуги за деца и 
техните родители - Мярка 2.3.1. Осигуряване 
достъп за развитие на етническите общности в 
неравностойно положение в Община Самуил. 

Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното 
предучилищно образование за всички деца в 
Община Самуил; 

Мярка 1.4.2. Програми за задържане на ученици 
в училища и реинтеграция в образованието на 
отпадналите деца и младежи; 
Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествено 
интегрирано образование за децата с увреждания; 
Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за 
приобщаване на родителите и общността в 
учебно-възпитателния процес на децата. 

с.Самуил    По проект “Социално 
включване” 

Община Самуил 
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4. Отговорности и роли в изпълнението на Общинската стратегия  
Разпределение на ролите и задачите на общината, доставчиците на услуги и другите 
заинтересовани страни; взаимодействие с институциите на областно ниво, в изпълнението 
на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. 

4.1. Управление на изпълнението на Стратегията, оперативно планиране, 
отчетност  

Ролите и задачите на общината и институциите на общинско ниво, доставчиците на 
услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Общинската и Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги се определят от техните компетенции, 
идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. 

4.1.1. Кмета на общината отговаря за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги. За целта организира разработване, приемане и прилагане на Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.), чрез която на територията на 
общината ще се реализира и Областната стратегия за развитие на социалните услуги. 
Организира изработването на общинска програма и план за развитие на социални услуги за 
съответната година, като след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги 
внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет: 

• организира разработването на общинските секторни политики и след гласуването в 
Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската 
администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните 
услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване; 

• ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за 
реализация на общинския план за развитие на социални услуги; 

• след съгласуване с Обществения съвет представя годишен и заключителен доклад за 
изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални 
услуги за одобряване от Общинския съвет; 

• участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на 
общинския план за развитие на социалните услуги, като част от Областната стратегия; 

• търси възможности за финансиране от различни финансови източници, за реализиране 
на конкретните общински дейности, планирани в съответния общински компонент на 
Областната стратегия. 

Местната власт разработва и изпълнява интегрирани политики за развитие на хората в риск 
на територия на общината, като комбинират ресурсите и координират дейностите в сферата на 
социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от 
интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общината е доставчик на социални услуги. 
Общината развива интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и 
старите хора. Общината осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на 
социалната услуга и оценка на нуждите на групите в риск. 
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Общината се ангажира да предоставя сведение на Областния съвет за развитие на всички 
проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Общинската 
и Областната стратегия за развитие на социални услуги. Определените като ключови 
участници в изпълнението на стратегията докладват, поне веднъж годишно на заседание на 
Областния съвет за развитие за извършеното, за трудностите, които среща, както и прави 
предложения за подобряване на Стратегията. 

Роля и отговорности на Общинския съвет: 

• Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на територията 
на общината и годишния оперативен план за изпълнението й, по предложение на кмета 
на общината; 

• Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за 
развитие на социални услуги, по предложение на кмета на общината; 

• Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се 
развиват на територията на общината, планирани в Общинската стратегия;  

• Взема решения, свързани с развитие на социалните услуги 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. 

4.1.2.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 общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с: 

• обсъждане на Общинската стратегия;  

• осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги и 
инициативи, съобразно стратегията; 

• стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални 
услуги, за реализиране на планираните дейности на територията на общината. 

Местната власт носи конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението на 
хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този контекст, общината поема и 
основната отговорност за изпълнението на мерки за социално включване, предвидени в 
Стратегията, например: 

• Координира и инициира 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; 

• Отговаря и осигурява условия за обхващане на всички деца на територията на общината 
в подготвителни групи и класове, гарантира спазването на задължителното изискване за 
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записване на ученици в първи клас, след завършена предучилищна подготовка в 
общинските училища; 

• Координира и инициира 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; 

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

• Развива интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст, чрез 
националните и оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за 
осигуряване на заетост (НП ОСПОЗ), клубовете на пенсионера и читалища.  

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

 

 4.1.3.Неправителствени организации  
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 на групите в 
риск в Община Самуил. С активното участие на НПО в процеса ще се подобри развитието на 
съществуващите услуги, застъпничество, обучение, партниране в управление на услугите. 
Тяхната роля се заключава в: 

• Съвместно с общината, ДСП и граждани разработват интегрирани политики и мерки за 
социално включване, в съответствие с мерките в Стратегията; 

• Участват във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за 
социално включване, като партньори на общините и/или водещи организации за 
проектите;  

• Предоставят социални услуги на територията на общината за хора в риск; 

• 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. 

4.1.4. Роля и отговорности на Дирекциите „Социално подпомагане” : 

Д ”СП” – Самуил (заедно с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето) носят 
отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги:   

• Правят предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги в 
общината;  

• Правят предложения до РДСП - Разград за откриване, реформиране и закриване на 
социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията; 
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• Д“СП” и О“ЗД” управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и 
индивидуални планове за  лицата, настанени в специализирани институции;  

• Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени 
организации, във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея; 

• Събират и актуализират данни на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на 
социалните услуги; 

• О“ЗД” подпомага интегрирането на деца в детски градини и предучилищно 
образование;  работят за изграждане на връзки между децата, настанени  в приемни 
семейства; провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и 
реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково поведение. 

Предвид основните си функции, РДСП и Д”СП” (с отделите си по Социална закрила и Закрила 
на детето) имат отношение към всички заложени цели в Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги 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;  

• работа по изграждане на връзка между децата настанени в приемни семейства;   

• планиране (съвместно с Дирекция „Бюро по труда”) мерки за професионално 
ориентиране и трудова интеграция на младежи;  

• консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;  

• подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги;  

• подпомагат общината при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в 
общността и други. 

Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за гарантиране на 
устойчивостта на изпълнението на общинската стратегия, чрез практическите възможности за 
осигуряване на средства за предоставяне на услуги като държавно-делегирана дейност.  

4.2. Доставчици на социални услуги 
Доставчици на социални услуги в община Самуил са: НПО вписан в регистъра на Агенцията за 
социално подпомагане и предоставяща социална услуга от резидентен тип за възрастни с 
умствена изостаналост в с.Кривица; Община Самуил и Дирекция “Социално подпомагане” са 
доставчици на: институционални грижи за възрастни хора с умствена изостаналост в ДВХУИ и  
социални услуги в общността, които са: ЦОП; ЦСРИ; ЦНСТ; Защитени жилища; Приемна 
грижа; Обществена трапезария; Личен асистент; Социален асистент; Домашен помощник; 
Домашен социален патронаж и т.н. 
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При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат да 
се разкриват и други видове социални услуги. Социалните услуги могат да се предоставят 
краткосрочно и/или дългосрочно. 

4.3. Взаимодействие с областните структури 
4.3.1.Областният съвет за развитие на Област Разград 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 Областната стратегия за развитие на социалните услуги; 

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

• Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението на 
областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти; 

• Приема годишната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги, разглежда предложенията и одобрява годишен план за изпълнението 
й, на базата на заложените приоритети и цели на стратегията и на актуализираната 
оценка на нуждите на групите в риск.  

Освен това, Областният съвет за развитие текущо получава информация за всички проекти, с 
които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната стратегия 
за развитие на социални услуги. Съветът изслушва докладите на определените като ключови 
участници в изпълнението на стратегията за извършеното, за срещнатите трудности и 
проблеми, обсъжда представените предложения на общините. По този начин ще се постигне 
успешно координиране на секторни политики, областни стратегии и общински планове и 
програми и ефективно използване на средствата по Оперативните програми. 

4.3.2. Ролята  на РДСП – Разград в изпълнението на Общинската стратегия включва:  

• Изготвя съвместно с общините годишен план за изпълнение на Областната стратегия за 
развитие на социални услуги;  

• Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на Стратегията, с 
подкрепата на общинската администрация; 

• 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 общинската администрация и с неправителствени организации при 
осъществяването на планираните дейности в стратегията; 
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• Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми 
за професионално развитие и квалификация и системен контрол върху предоставянето 
на социалните услуги, планирани в стратегията;  

• РДСП отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на СИ и 
тяхното изпълнение; РДСП носи отговорност за реформирането и преструктурирането 
на специализираните институции в Община Самуил;   

4.3.3. Регионалният инспекторат по образованието - Разград отговаря съвместно с РДСП за 
координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като  
осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата 
на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици, 
интегриране в системата на образованието на децата с увреждания, отглеждани в семействата и 
от СИ и контролиране на дейностите, свързани с насочване на деца със специални 
образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с 
увреждания и пр. Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени 
в Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО, 
както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на 
деца и ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за Област 
Разград. 

Конкретните отговорности и роля на РИО са: 

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

• Съдейства на училищата за насочване на нередовно посещаващи училище ученици и 
деца с рисково поведение към отделите за закрила на детето и ЦОП;  

• 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; 

• Осъществява контрол върху обхващането на всички деца на територията на Област 
Разград в предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение на 
ученици в училище и записването на ученици в учебни заведения на територията на 
общината, в която живеят семействата им; 

• Съдейства за извеждането на деца от помощни училища 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). 



 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Самуил (2011 – 2015) 
Актуализирана (2014-2015г.) 

„ТОНУС 21“ ЕООД                                                                                                                                            75 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

РИО активно си взаимодейства с местната власт, институциите от други сектори (като 
системата на здравеопазването, социалните услуги и заетостта) и гражданските организации 
при прилагането на Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград. РИО 
оказва съдействие на създадените Центрове за развитие на ромските общности и НПО при 
изпълнението на проекти за подобряване на образователното ниво на ромската общност. 
Съвместно с РДСП, ДБТ и директори на училища планира програми за вечерно и 
професионално обучение на младежи и възрастни с основно и по-ниско образование. 

Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО: 

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

• насочва децата към подходяща форма на обучение; 

 

4.3.4. Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца 
и ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за Област 
Разград е 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. 

4.3.5. Регионален център по здравеопазване 

Държавната здравна политика на територията на Област Разград се осъществява и организира 
от Регионален център по здравеопазване (РЦЗ) и Регионален съвет по здравеопазване. Тяхната 
роля е свързана с: 

• Координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, за осигуряване на 
достъп до качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в риск; 

• Създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора 
със зависимости, която се използва от Д”СП” за насочване и консултиране на клиенти в 
риск; 

• Взаимодействие с местната власт и с други институции за методическо ръководство, 
иницииране и реализация на смесени медико-социални услуги, предвидени в 
Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Самуил. 

Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на майчинството/ 
бременността, с фокус към 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. 
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4.3.6. Дирекция Бюро по труда в гр. Исперих, филиал Самуил участва в планирането и 
изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск 
(лица с увреждания, младежи, напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от 
училище, трайно безработни, със специално внимание към безработните от обособените 
ромски общности) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск ( деца и възрастни с 
увреждания, живеещи в семейна среда). 

Основната роля на ДБТ по изпълнението на стратегията включва:  

• Участие  в разработването на общински 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; 

• Разработване на мерки и програми, съвместно с общината 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; 

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

4.4. Партньорство и сътрудничество с други общини, работа в мрежа 
Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще допринесе за 
изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в Община Самуил, която да осигури равен 
достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално оползотворяване на 
наличните ресурси. Изграждането на механизми на партньорство е определено като 
направление в Общинската стратегия, което е определено като приоритетно в Областната 
стратегия и включва:   

•  Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги; 

• Сътрудничество в дейностите за мониторинг и оценка на Стратегията; 

• Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни и участие на 
експерти в съвместни работни групи, комисии и екипи; 

• Провеждане всяка година на срещи и обменни посещения между съседни общини за 
обмен на информация за групи в риск. Междуобщински срещи 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.). 
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4.5. Участие на общината в мониторинга и оценката 
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; 

• планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка; 

4.5.1. Създаване на териториална работна група за мониторинг и оценка  

Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи Териториална работна група за 
мониторинг и оценка /ТРГМО/ с ясни и конкретни задачи и отговорности.  

Структура: Териториална работна група за мониторинг и оценка ще се създаде в рамките на 
Общинската администрация и ще работи в партньорство /в мрежа/ с Д ”СП”, като съгласува   
действията си със ЗМО към Областна администрация Разград.  

Териториална работна група за мониторинг и оценка ще се състои 2-3 души – 1-2 от 
Общинска администрация и 1 от Д”СП”, които работят в посочените институции и са 
натоварени с допълнителни конкретни задължения за прилагане на системата за мониторинг и 
оценка на Общинската стратегия.  

Задачи и отговорности на ТРГМО 

• Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в Община Самуил; 

• Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува дългосрочните и 
годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на изпълнението на 
стратегията; 

• Изпълнява посещения на място, за наблюдение на дейности и социални услуги в 
общината; 

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

• Събира информация на общинско ниво, систематизира данните/информацията и предава 
на  областното Звено за мониторинг и оценка. 

•  Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който 
се представя за обсъждане и одобрение на Общинския съвет; 

• Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката и информира 
заинтересованите страни и обществеността за резултатите и препоръките. 

Отговорности на Координатора в разширения екип на ЗМО 

• 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;  
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• Събира информация за базовите индикатори в общината; 

• 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 общината; 

• Организира дискусии в общината, за обсъждане на заключенията и препоръките от 
докладите 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 общинско ниво, с разбивка по 
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; 

• Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните 
направления, целите, дейностите на Стратегията.  

5. Ресурси  
5.1. Финансова рамка и източници на финансиране на социалните услуги в 

община Самуил 
Финансова рамка: Разчетните средства, необходими за финансиране на социалните 

услуги държавно- делегирани дейности на общината за периода 2011 – 2015 година, 
актуализирана за периода 2014г.- 2015г, са представени в таблица 1.   
 

 
Таблица 1 

Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги в Община Самуил  за периода 
2011 г. – 2015 г., актуализирана за периода 2014г.- 2015г. в абсолютни стойности (лв.),  

 

Община\Година 2011 2012 2013 2014 2015 

Община Самуил  

Текущи разходи 1 092 517.00 1 400 276.00 1 558 801.00 1 447 215.00 1 606 408.00 

Капиталови разходи 786 608.00 960 000.00 684 200.00 64 700.00 71 170.00 

Общо средства 1 879 125.00 2 360 276.00 2 243 001.00 1 511 915.00 1 677 578.00 
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От таблица 1 се вижда, че се очертава почти плавен годишен ръст на необходимите средства за 
текуща издръжка в Община Самуил. По голяма динамика се наблюдава при капиталовите 
разходи.  
В таблица 2 средствата, необходими за финансиране на социалните услуги държавно- 
делегирани дейности за периода 2011 – 2015 година, актуализирана за периода 2014г.- 2015г., 
са представени в проценти.   

 
Таблица 2 

Разпределение на средствата за финансиране на социалните услуги по години в Община Самуил 
за периода 2011 г. – 2015 г., актуализирана за периода 2014г.- 2015г.  в проценти 

Община\Година 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Община Самуил 
 

 

 
 

Текущи разходи 58.14  59.33  69.50  95.72  95.75  

Капиталови разходи 41.86  40.67  30.50 % 4.28 % 4.25  

Общо средства 100  100  100  100  100  

 
5.1.1. Източници на финансиране. Делегираните от държавата социални дейности се 
финансират със средства от държавния бюджет, което се осъществява по централизиран модел, 
регламентиран в Закона за социалното подпомагане, ежегодно в Закона за държавния бюджет, 
Закона за местните данъци и такси и редица други подзаконови нормативни актове. Средствата 
са съобразени със заявените потребности на общината и размерът им ежегодно се определя с 
Решение на МС.  

Общинският съвет има право да допълва финансирането на държавно- делегираните 
дейности, за сметка на общински приходи от местни данъци и такси и други данъчни и 
неданъчни приходи. По този начин, общината има възможност да влага средства в 
усъвършенстването и развитието на социалната система.  

Социалните услуги предлагани от общината са държавно- делегирани. Разходите за 
ДДД се изчисляват по единни стандарти, които включват броя на персонала и размера на 
заплащането му и разходите за веществена издръжка.  
Общините имат право да възлагат изпълнението на ДДД на лицензирани доставчици след 
процедура по подбор, разписана в Правилника за прилагане на ЗСП. Това дава възможност и на 
неправителствения сектор да влага финансов ресурс в социалната система.  

Друга съществена възможност за разкриване на социални услуги представляват 
европейските структурни фондове. За осъществяване на инвестиционната програма на 
социалните услуги, свързана с основен ремонт, изграждане на нови обекти за социални услуги 
и тяхното оборудване и обзавеждане, трябва да се търсят други източници за финансиране, 
като: оперативните програми (ОП „Развитие на човешките ресурси”, Програмата за развитие на 
селските райони), международни програми, фонд „Социално подпомагане“, от Републиканския 
бюджет и със собствени средства на общината. 

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.  
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Добре е да се стимулира откриване на социални услуги с частни инвестиции и създаване на 
публично-частни партньорства (развитие на социален бизнес).  
 

5.2. Други необходими ресурси – инфраструктура, сгради и материално 
техническа база 

С оглед на правилното и равномерно териториално разполагане на социалните услуги, 
общината разполага с необходимия инфраструктурен ресурс от сгради и материална база за 
възможните обекти (сгради, помещения и пр.), които могат да се използват за разкриване на  
услугите по населени места, съобразени с визията за развитие на социалните услуги, заложена 
в стратегията. Планирания сграден фонд за разкриване на социални услуги включва: сграда на 
ОУ “Св. Климент Охридски” с.Желязковец; Административна сграда на ул. ”Васил Левски” № 
31, с.Самуил; изградена сграда за Домашен социален патронаж в с.Владимировци, ул.”Васил 
Левски” № 4А; сграда – столова (основно ремонтирана и оборудвана) в СОУ “Св Св.Кирил и 
Методий” с. Самуил, ул. “Черни връх” № 25; имот с предназначение за “Селскостопанска 
продукция” на ул. “Цар Калоян”;  Масивна двуетажна сграда с предназначение за “ Здравно 
медицинско обслужване” на ул. “ Александър Станболийски” № 39, с.Хърсово; сграда на 
начално училище с.Хума, ул” Гагарин” №4; и Сграда „Предоставяне на социални услуги за 
деца и техните родители” изградена по проект „Социално включване” с.Самуил, ул. „Хаджи 
Димитър № 3. 

5.3. Човешки ресурси - изграждане на капацитет за изпълнение на 
стратегията 

Общинската стратегия предвижда конкретни мерки за обезпечаване на дейностите с 
необходимия персонал със съответната квалификация и умения, в които се разглежда 
развитието на човешките ресурси на всички етапи на изпълнението – от административния и 
организационен капацитет за иницииране на интервенции/планиране на разкриването на нови 
услуги, вкл. финансово осигуряване и привличане на средства, до предоставянето на социални 
услуги (администриране и обслужване на клиентите) и изпълнението на конкретни мерки и 
дейности за решаване на социалните проблеми на рисковите групи. 

В таблицата по-долу са показани приблизителни разчети за броя на необходимия персонал при 
продължение и/или реформиране на наличните услуги, както и при разкриването и развитието 
на планираните нови услуги в рамките на стратегията за община Самуил. 

5.3.1. Сравнителна таблица за броя на персонала към м. декември 2010 г. и в хода на 
изпълнението на стратегията ( 2011 -2015 г.) 

Към 01.12.2010 год. 
 
 

Период 2011-2013 год. 
 
 

Период 2014-2015 год. 
 
 

 Услуга, вид  

Капацитет 
на 

услугата  

Зает 
персонал 

Капацитет 
на 
услугата 

Зает 
персонал 

Капацитет 
на 
услугата 

Зает 
персонал 

 
1. 

Дом за възрастни хора с 
умствена изостаналост 
(ДВХУИ) с.Самуил 

110 59 86 51 86 47 
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2. Дом за лица с физически 
увреждания с. Хърсово 

30  0 0 0 0 

3. Център за обществена 
подкрепа (ЦОП) 

0 0 20 5 30 6 

4. Приемна грижа  10 0 23 2 40 5 
5. ЦСРИ с. Владимировци  0 0 30 9 30 9 
6. ЦНСТ за лица с 

физически увреждания    
с. Хърсово 

0 0 15 14 15 14 

7. ЦНСТ за лица с 
умствена изостаналост 
с. Пчелина  

0 0 15 14 15 14 

8. Защитено жилище 
 с. Богомилци 

0 0 15 9 15 9 

9. Защитено жилище 
 с. Кривица 

8 5 8 5 8 5 

10. Защитено жилище 
с.Самуил 

10 6 14 8.4 14 8.4 

11. ЦНСТ за стари хора 
 с. Хума 

0 0 0 0 15 14 

12. „Домашен социален 
патронаж” с.Самуил 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 5 

13. 
 

„Домашен социален 
патронаж” 
с.Владимировци  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 5 

14. Обществена трапезария 120 0 125 0 125 0 
15. Дневен център за стари 

хора  
0 0 0 0 30 3 

16. Дом за стари хора  
с. Самуил 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

80 35 

17. „Личен асистент”  0 0 101 99 120 10 
18. „Социален асистент”    0 0 0    
19. „Домашен помощник”   70 50 0 0 70 50 

20. Комплекс за подкрепа 
на стари хора  

0 0 0 0   

21. Хоспис  
 

0 0 0 0   

22. Бюро за социални 
услуги и консултации 

0 0 0 0   

23. Предоставяне на 
социални услуги за деца 
и техните родители” 
с.Самуил 

0 0 0 0  11 

 Общо- за всички услуги 358 120 452 216.4 893 250.4 
 

Таблицата представя общата тенденция към увеличение на броя на работните места в сектора 
на социалните услуги. Посочените цифри са ориентировъчни, тъй като не са включени всички 
видове планирани услуги и дейности (като Комплекс за подкрепа на стари хора, Хоспис, Бюро 
за социални услуги и консултации), а изчисленията за необходимия персонал са направени 
съобразно сега действащата Методика за определяне на числеността на персонала в СИ и в СУ 
в общността. За услугите, които не са държавно делегирани дейности към настоящия момент и 
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не са включени в Методиката, е предвиден минималният брой необходим персонал на основа 
на съществуващия опит при изпълнението на такива дейности. 

В отговор на идентифицираните потребности за изграждане на капацитет са формулирани 
целите на Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси и изграждане на 
междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. 

Обща цел 4. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез 
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на 
квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, както и да се повиши 
ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско 
партньорство и междусекторно сътрудничество. 

Специфична цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и 
организационния капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики 
към хора и групи в неравностойно положение.  

Специфична цел  4.2.   Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за 
развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и 
стандарти.  

Специфична цел 4.3. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните 
услуги. 

Специфична цел 4.4. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътруд-
ничество и развитие на смесени услуги. 

5.3.2 Управленски персонал 

За да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги е необходимо 
осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за управление на общинско ниво чрез: 

• Изграждане на капацитет за управление на социалните услуги. 

• Стимулиране развитието на административния и организационния капацитет на общинска 
администрация за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и групи в 
неравностойно положение; 

• Осигуряване на подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на 
професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти; 

• Осигуряване на системен контрол върху качеството на предоставяните социални услуги. 

• Обучения за развитие на капацитета на ДСП: 

• Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучителни модули за 
ръководните екипи на социалните услуги с цел развитие на административния и 
управленски капацитет, допълнителна квалификация/опит и подобряване на вътрешния 
мениджмънт на социалните услуги в Община Самуил. 

• Осигуряване на адекватен брой служители в отделите, ангажирани с разкриването и 
управлението на социалните услуги на територията на общината. 
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• Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри 
практики, с цел развитие на капацитета на екипите ангажирани с управлението на 
социалните услуги и на доставчиците.  

• Изграждане на умения на общинско ниво за усвояване на структурни фондове с цел 
фективно използване на възможностите за финансиране от Структурните фондове на ЕС 
и национални и донорски програми. 

• Развитие на компетенциите за управление на проекти. 

В обученията ще участват представители на общината, екипите управляващи социалните 
услуги , Д “СП” и О “ЗД”. 

5.3.3 План за необходимите обучения и квалификационни курсове 
За да се осигури качествено и ефективно предоставяне на услугите е необходима 

подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на професионалната квалификация и 
умения в съответствие с новите изисквания и стандарти.   

• Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и споделяне на 
добри ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги.  

• Организиране и провеждане на специализирани обучения и курсове за квалификация 
и преквалификация за персонала в съществуващите социални услуги.  

• Планират се поредица от обучения за специалистите - социални работници, 
психолози, социални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, 
ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги. 

• Развитие и насърчаване на доброволчески практики - осигуряване на обучение, 
възможности за обмяна на опит и консултиране по въвеждане на практика за работа 
с доброволци при предоставянето на социални услуги на общинско ниво. 

• Подкрепа и осигуряване на равен достъп до информация, консултации и обучения на 
ръководния, специализирания и помощния персонал, ангажиран с предоставянето на 
социални услуги на територията на общината, чрез уебстраниците на общината, Д 
“СП” и други информационни канали. 

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

• Преквалификация за персонала на трансформираните и/или закривани социални 
услуги и социални институции.  

• Провеждане на обучения, които да осигурят професионална подготовка и адаптация 
на персонала след пренасочването към новата услуга. 

• Осигуряване на капацитет за иновативните услуги и мерки, развитие на нов тип 
професионални умения и опит. 
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• Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за 
професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на 
нови социални услуги, за да се придобият нов тип управленски умения и практика. 

• Организиране на обучения, семинари и конференции за обмяна на опит и добри 
практики.  
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6. Годишен план за развитие на социалните услуги в община Самуил 
 

Община  Самуил        Планов период м. Януари – м. Декември 2015 г. Самуил 

Времеви график за 2015 г.  
№ 

 
Вид дейност / услуга / 

мярка 

Описание на дейността 
(какво е планирано за 

периода) 

 
Местоположение 
(населено място) 

капацитет 

 
Месец 

1-3 

 
Месец 

4-6 

 
Месец 

7-9 

 
Месец 
10-12 

 
Финансиране 

(източник, 
сума) 

 
Изпълняващ

а 
организация, 
отговорник 

 Социални услуги 
1. Дом за възрастни хора с 

умствена изостаналост 
Мярка 2.2.1. Реформиране 
и преструктуриране на 
съществуващата институция 
за възрастни хора с 
умствена изостаналост и 
подобряване на качеството 
на грижите.  

 

Осигуряване резидентни 
грижи за лицата с 
увреждания от 
специализираните 
институция, които не могат 
да бъдат изведени в семейна 
среда. 
Разкриване на Дом за стари 
хора след реформиране и 
закриване на ДВХУИ в с. 
Самуил, Община Самуил с 
капацитет 80 души. 
 

с.Самуил, ул. 
„Любен 
Каравелов” № 4 
Услугата е налична 
капацитет – 86 
 
 

    ДДД – сума в 
размер на 610 
256 лв. 

Община 
Самуил 

2. Защитено жилище - 
Мярка 2.2.2. Развиване и 
усъвършенстване на 
социални услуги от 
резидентен тип в общината, 
предоставящи резидентна 
грижа в среда близка до 
семейната.  

Усъвършенстване на 
условия за подпомагане, 
взаимопомощ, обучение на 
хората с ментални 
увреждания. 
 Оползотворяване на 
личностния потенциал на 
лицата и изграждане на 
трайни социални умения, 

с.Кривица 
Услугата е налична 
капацитет – 8  
 
 

    ДДД – сума в 
размер на 53 984  
лв. 
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 трудови навици. 
Създаване на предпоставки 
за водене на пълноценен и 
независим живот , като част 
от обществото.   

3. Защитено жилище - 
Мярка 2.2.2. Развиване и 
усъвършенстване на 
социални услуги от 
резидентен тип в общината, 
предоставящи резидентна 
грижа в среда близка до 
семейната.  

 

Усъвършенстване на 
условия за подпомагане, 
взаимопомощ, обучение на 
хората с ментални 
увреждания. 
 Оползотворяване на 
личностния потенциал на 
лицата и изграждане на 
трайни социални умения, 
трудови навици. 
Създаване на предпоставки 
за водене на пълноценен и 
независим живот , като част 
от обществото 

с.Самуил, ул. 
”Драва” №2 
Услугата е налична 
капацитет – 14  
 

    ДДД – сума в 
размер на 94 472 
лв. 

Община 
Самуил 

4. Защитено жилище - 
Мярка 2.2.2. Развиване и 
усъвършенстване на 
социални услуги от 
резидентен тип в общината, 
предоставящи резидентна 
грижа в среда близка до 
семейната.  

 

Усъвършенстване на 
условия за подпомагане, 
взаимопомощ, обучение на 
хората с ментални 
увреждания. 
 Оползотворяване на 
личностния потенциал на 
лицата и изграждане на 
трайни социални умения, 
трудови навици. 
Създаване на предпоставки 
за водене на пълноценен и 
независим живот , като част 
от обществото 

с.Богомилци – 
Услугата е налична 
 капацитет – 15  
 

    ДДД – сума в 
размер на 101 
220 лв. 

Община 
Самуил 

5. “Център за настаняване от Превенция на с.Хърсово     ДДД – сума в Община 
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семеен тип” 
Мярка 2.1.1. Разширяване 
на социалните услуги в 
домашна среда за подкрепа 
в ежедневието на хората с 
увреждания и техните 
семейства. 

институционализацията на 
лица с физически 
увреждания. Осигуряване на 
грижи в среда близка до 
семейната. 

Услугата е налична 
капацитет – 15 
 

размер на 124 
560 лв. 

Самуил 

6. “Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция” 
Мярка 1.2.1. Развиване на 
социалната услуга ЦСРИ за 
осигуряване на качествена 
здравна грижа, медицинска 
и социална рехабилитация 
за децата с увреждания и 
подкрепа за техните 
семейства. 

Социална рехабилитация, 
консултации – социални, 
правни, здравни, 
психологически, 
трудотерапия; Умения за 
самостоятелност. 
Разширяване на услугата 
чрез развитие на мобилност 
в селата от общината. 

с.Владимировци  
Услугата е налична 
капацитет – 30  
 

    ДДД – сума в 
размер на 77 970 
лв. 

Община 
Самуил 

7. “Център за обществена 
подкрепа” 
Мярка 1.3.1. Развиване и 
надграждане на услуги в 
общността за подобряване 
на родителския капацитет; 
 

Развиване на услуги по: 
превенция на изоставянето 
на деца и настаняването 
им в специализирани 
институции; подпомагащи 
работата по реинтеграция 
на деца, настанени в 
институции. Подкрепа на 
деца, жертви на насилие и 
техните семейства. 
Социално-педагогическо 

с.Самуил ,ул. 
„Хаджи Димитър„ 
№ 4 
Услугата е налична 
капацитет – 30  
 

    ДДД – сума в 
размер на 85 950  
лв. 

Община 
Самуил 
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консултиране на деца с 
поведенчески проблеми и 
техните семейства. Работа 
с деца, отпаднали или в 
риск от отпадане от 
училище и техните 
семейства. Подкрепа и 
консултиране на 
семейства от общността. 

8. “Предоставяне на 
социални услуги за деца и 
техните родители” 
Мярка 2.3.1. Осигуряване 
достъп за развитие на 
етническите общности в 
неравностойно положение в 
Община Самуил. 
 

Гарантиране на 
задължителното 
предучилищно 
образование за всички 
деца в Община Самуил; 
Формиране и развитие на 
родителски умения; Ранна 
интервенция на 
уврежданията;  Семейно 
консултиране и подкрепа; 
Здравна консултация. 

Интеграция на децата в 
детските градини и в 
предучилищните групи; 
Допълнителна подготовка 
за започване на училище. 

 

с.Самуил, ул. 
„Хаджи Димитър” 
№3  
 

    Проект 
“Социално 
включване” – 
сума в размер на  
151 687 

Община 
Самуил 

9. “Център за настаняване от 
семеен тип” 
Мярка 2.1.1. Разширяване 

Превенция на 
институционализацията на 
лица с умствена 

с.Пчелина 
Услугата е налична 
капацитет – 15 

    ДДД – сума в 
размер на 124 
560 лв. 

Община 
Самуил 
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на социалните услуги в 
домашна среда за подкрепа 
в ежедневието на хората с 
увреждания и техните 
семейства. 

изостаналост. Осигуряване 
на грижи в среда близка до 
семейната. 

 

10. 
 

Център за настаняване от 
семеен тип за стари хора - 
Мярка 3.2.1. Подобряване 
на условията и качеството 
на грижи в съществуващата 
специализирана институция 
– ДВХУИ. Разкриване на 
алтернативни резидентни 
услуги и малки домове за 
обгрижване на стари хора в 
среда, близка до семейната 

Създаване на условия за 
независим и достоен живот 
на възрастните хора 
посредством предоставяне 
на качествени, достъпни и 
устойчиви услуги за 
дългосрочна грижа според 
индивидуалните им 
потребности. 

с.Хума, ул. 
„Гагарин” № 4 
капацитет -15 

    ДДД – сума в 
размер на 124 
560 лв. 

 

11. Хоспис.-Мярка 3.2.1. 
Подобряване на условията и 
качеството на грижи в 
съществуващата 
специализирана институция 
– ДВХУИ. Разкриване на 
алтернативни резидентни 
услуги и малки домове за 
обгрижване на стари хора в 
среда, близка до семейната 

Осигуряване на 24 - часово 
продължително медицинско 
наблюдение и лечение на 
лица с хронични 
инвалидизиращи състояния, 
както и на лица с тежки и 
необратими здравословни 
проблеми от всички 
възрастови групи. 

с. Самуил     Общинска 
дейност 
по проект, 
ПЧР/ПСР 

 

12. Дневен център за стари 
хора- Мярка 3.1.3. 
Осигуряване на дневна 
грижа и почасови услуги за 

Осигуряване на дневна  
заместваща грижа  и 
възможности за общуване, 
почасови услуги в 
общността за стари хора.  

с.Самуил, с 
капацитет – 30 
души. 

    ДДД – сума в 
размер на 46 110 
лв. 

Община 
Самуил 
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стари хора. 

13. Комплекс за подкрепа на 
стари хора -Мярка 3.1.3. 
Осигуряване на дневна 
грижа и почасови услуги за 
стари хора. 

Съвместно планиране и 
координиране на ресурсите 
и дейностите за една и съща 
целева група. Оптимизиране 
и ефективно използване на 
предоставяните услуги за 
стари хора („Домашен 
социален патронаж”, Дневен 
център за стари хора, Клуб 
на пенсионера, Социална 
кухня/обществена кухня и 
т.н.   

Самуил     Общинска 
дейност  
по 
проект/Републик
ански бюджет 

Община 
Самуил 

14. Бюро за социални услуги и 
консултации - Мярка 3.1.3. 
Осигуряване на дневна 
грижа и почасови услуги за 
стари хора. 

Услуги за оказване на 
консултации, информиране 
на заинтересованите страни 
за същността, обхвата и 
достъпа до различните 
социални услуги, проучване 
на мнението на 
заинтересованите страни и 
анализиране на качеството 
на съществуващите услуги и 
потребността от нови. 

Самуил     Общинска 
дейност 
по 
проект,МТСП,/ 
ОПРЧР 

 

15. „Домашен социален 
патронаж”-Мярка 3.1.1.  
Развиване и разширяване на 
дейностите в Домашния 
социален патронаж и 
обществена трапезария, 

Комплекс от социални 
услуги, предоставяни по 
домовете, доставка на храна, 
поддържане на хигиена и 
хигиената на жилищните 
помещения, 
административни услуги. 

с.Самуил 
капацитет – 100  
 

    Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 
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обхващане на стари хора от 
малките отдалечени 
населени места. 

 
16. 

Обществена трапезария – 
Мярка 3.1.1. Развиване и 
разширяване на дейностите 
в Домашния социален 
патронаж и обществена 
трапезария, обхващане на 
стари хора от малките 
отдалечени населени места. 

Предоставяне на безплатна 
храна за самотни и стари 
хора с ниски пенсии и 
ограничени възможности в 
самообслужването. 

Във всички 
населени места на 
Община Самуил 

     Община 
Самуил 

17. 
 

„Личен асистент” – Мярка 
2.1.1. Разширяване на 
социалните услуги в 
домашна среда за подкрепа 
в ежедневието на хората с 
увреждания и техните 
семейства. 

Предоставяне на ежедневни 
дейности в дома (като 
помощ при хранене, 
обслужване, помощ за 
излизане и придвижване), 
така и предоставяне на 
дневни и почасови услуги 
извън дома.  

Във всички 
населени места на 
Община Самуил 

    услуга в 
общността по 
национална  
програма и по 
проекти, 
финансирани по 
ОП „ РЧР”  

Община 
Самуил 

 
18. 

„Социален асистент”   – 
Мярка 2.1.1. Разширяване 
на социалните услуги в 
домашна среда за подкрепа 
в ежедневието на хората с 
увреждания и техните 
семейства. 

Предоставяне на ежедневни 
дейности в дома (като 
помощ при хранене, 
обслужване, помощ за 
излизане и придвижване), 
така и предоставяне на 
дневни и почасови услуги 
извън дома 

Във всички 
населени места на 
Община Самуил 

    услуга в 
общността по 
нац. програма и 
по проекти, 
финансирани по 
ОП „ РЧР”  

Община 
Самуил 

19. „Домашен помощник”  – 
Мярка 2.1.1. Разширяване 
на социалните услуги в 
домашна среда за подкрепа 

Предоставяне на ежедневни 
дейности в дома (като 
помощ при хранене, 
обслужване, помощ за 
излизане и придвижване), 

Във всички 
населени места на 
Община Самуил 

    услуга в 
общността по 
ОП “ РЧР” 
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в ежедневието на хората с 
увреждания и техните 
семейства. 

така и предоставяне на 
дневни и почасови услуги 
извън дома 

20. „Домашен социален 
патронаж”-Мярка 3.1.1.  
Развиване и разширяване на 
дейностите в Домашния 
социален патронаж и 
обществена трапезария, 
обхващане на стари хора от 
малките отдалечени 
населени места. 

Комплекс от социални 
услуги, предоставяни по 
домовете, доставка на храна, 
поддържане на хигиена и 
хигиената на жилищните 
помещения, 
административни услуги. 

с.Владимировци 
капацитет – 100  
 

    Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 
 

 

 

 

21. Приемна грижа – Мярка 
1.1.4. Развитие на 
Приемната грижа в Община 
Самуил; 
 

Обучения, подбор и наемане 
на приемни родители, 
наблюдение и подкрепа за 
приемните родители и 
приемните деца, 
възстановяване и/или 
поддържане на връзки със 
семейството. 

с.Самуил , „Център 
за обществена 
подкрепа”, ул. 
„Хаджи Димитър” 
№4 

    Проект 
BG051PO001-

5.2.11-
0001C0001 

Оперативна 
програма 

„Развитие на 
човешките 
ресурси”, 

 

Община 
Самуил  

          

 Хоризонтални политики, мерки за социално включване 
1. Осигуряване на равенството 

между половете и превенция 
на дискриминация. 

Равен достъп на всички 
нуждаещи се до 
предоставяните социални 
услуги. 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 
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2. Иновации. Разширяване на комплекса 
от социални услуги. 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 

3. Партньорство. Взаимодействие с всички 
заинтересовани страни. 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 

4. Добро управление на 
програми и проекти. 

Дейности по осигуряване на 
ефикасност и прозрачност 
при разходване на 
средствата за социални 
услуги. 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 

5. Дейности и осигуряване на 
ефикасност и прозрачност 
при разходване на 
средствата за социални 
услуги. 

Осигуряване на средства от 
бюджета на общината и от 
алтернативни източници или 
форми за издръжка на 
социални услуги. 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 

 Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа 
1. Дейност по партньорства Отворени работни групи с 

участие на всички 
заинтересовани страни и 
участие на експерти в 
съвместни работни групи, 
комисии и екипи. 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 

2. Дейност по партньорства и 
работа в мрежа 

Провеждане всяка година на 
срещи и обменни посещения 
между съседни общини за 
обмен на информация за 
групи в риск. 
Междуобщински срещи с 
участието на всички 
заинтересовани институции, 
в чиито компетенции 
попадат групите в риск (като 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 
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ДСП, ДБТ, доставчици на 
социални и здравни услуги, 
училища, НПО и др.); 

3. Взаимодействие с 
Обществения съвет по 
социално подпомагане и Д 
„СП”  

Гарантиране на мониторинга 
и контрола при планиране, 
разкриване и управление на 
социалните услуги. 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 

 Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) 
1. Осигуряване на условия за 

непрекъснато обучение, 
обмяна на опит и споделяне 
на добри ефективни 
практики на персонала в 
съществуващите социални 
услуги.  

Повишаване на 
ефикасността на услугите, 
чрез придобиване на нови 
компетенции на наличния 
персонал за предоставяне на 
услуги.  
 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 

2. Провеждане на обучение за 
усвояване на специфични 
нови умения за планиране 
на професионалното 
развитие и кариерно 
израстване, умения за 
работа в екип и ефективно 
общуване 

Изграждане на  
професионална 
квалификация и 
специализирани умения за 
социална работа и 
междуекипно 
взаимодействие на 
персонала в новите 
социални услуги.  
 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 

3. Провеждане на обучения за 
специалистите - социални 
работници, психолози, 
социални педагози, 
рехабилитатори и др., както 

Гарантиране на  качеството 
и ефективността на 
социалните услуги, чрез 
изграждане на необходимия 
капацитет за управление на 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 
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и за помощния персонал, 
ангажиран в директното 
предоставяне на социалните 
услуги. 

 

общинско ниво и чрез 
осигуряване на 
квалифициран и 
компетентен персонал за 
управление и  предоставяне 
на услугите.  

 Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) 
1. Дейност по мониторинг и 

оценка 
Сътрудничество и участие в 
„Координационния съвет за 
изпълнение” и „Звеното за 
мониторинг и оценка” на 
Стратегията; 

с.Самуил     Общинска 
дейност 

Община 
Самуил 

 


