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Резю   Резюме 

Стратегията е документ за провеждане на политиката за реформи на системата 

за социална подкрепа и превенция на бедността  и социалното включване на 

уязвими групи и лица. Осигурява се единен подход към предоставянето  на социални 

услуги на територията на Община Антон, за постигане на ефективно планиране, 

разкриване, финансиране и договаряне на социалните услуги. Настоящата стратегия 

ще даде възможност да се предоставят необходими и желани услуги в общината, 

съобразно възможностите.  Стратегията е основана на визията за достъпни, 

качествени и ефективни  социални услуги, отговарящи на нуждите на 

потребителите. Планирането на социалните услуги  се осъществява с прякото 

участие на всички заинтересоване страни – Община Антон, Дирекция "Социално 

подпомагане"- гр. Пирдоп, Дирекция "Бюро по труда"- гр. Пирдоп, представители на 

целевите общности и рисковите групи. 

        Подкрепата на хората през целия им живот е една от основните цели на 

социалната  политика. В  България  през  последните  години  тя  е  сериозно 

повлияна  от  развиващите  се  процеси  и  тенденции  в  държавите  членки  на 

Европейския съюз, с които заедно изграждаме европейския социален модел. В 

рамките  на  този  модел  първостепенно  място  е  отделено  на  най-уязвимите 

групи: децата в риск, хората с увреждания и възрастните самотни хора. 

 Общинската стратегия има за цел да планира социалните услуги в Община 

Антон за периода 2016-2020 г., съобразно потребностите и обединяване на всички 

налични  ресурси (институционални, граждански, технически и финансови) за 

нейното изпълнение. 

Общинската  стратегия за социалните услуги цели да превърне община Антон в 

регион с достъпни и качествени социални услуги, които  да допринасят за 

подобряването на качеството на живот, максималната самостоятелност, 

пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в риск. 

Настоящата Стратегия за развитие на социалните услуги в община Антон   е  

изготвена  на  база  анализ  на  нуждите  от  разкриване  на  социални услуги, 

използване  опита  на  добри практики  в  социалната  област  и ориентацията към 

развитие на алтернативни социални услуги в общността. 

Приоритетите на Стратегията са съобразени с принципите на Закона за социално 

подпомагане,  Закона за закрила на детето,  Закона за интеграция на хората  с  

увреждания,  Националния  план  за  подобряване  положението  на възрастни хорас 

увреждания,   Национална програма за  равни  възможности  на  хората  с  
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увреждания,  Национална  стратегия  за закрила на детето и други нормативни и 

поднормативни актове в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги. 

 Основният инструмент, чрез който се реализира Европейският модел за 

социална закрила и социално включване е Отвореният метод на координация по 

социална закрила и социално включване. Той гарантира съпричастността на 

България към Общите цели и Общите  индикатори за Общността, както и 

националната политика на България. 

Приоритетните политически цели и области на действие в него са: 

 Приоритетни направления на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги в Софийска област за периода 2016 – 2020 г.: 

 

Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за 

превенция на социалното изключване и изолацията. 

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване 

качеството на резидентната грижа. 

Приоритетно направление 3. Развитие на социални услуги в 

общността за социално      включване на уязвими групи и лица в 

неравностойно положение. 

  

Функционалните приоритетни направления на Областната  стратегия 

включват: 

Приоритетно направление 4: Развитие на капацитет за управление и 

предоставяне на качествени и ефективни социални услуги  

Приоритетно направление 5: Развитие на междусекторни и 

междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на 

социални услуги 

Раздел   А: Контекст и оценка на нуждите 

   Контекст 

 1.1. Предистория: Как е създадена стратегията  

 Общинската стратегия за развитие на Социалните услуги в община Антон е 

разработена с активното участие на всички заинтересовани страни: Общинска 

администрация, Дирекция „Социално подпомагане“ – Пирдоп, Дирекция „Бюро по 

труда“ – гр. Пирдоп, местни структури на централната държавна власт, социални 

услуги, НПО и други).   
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 Общинската стратегия е разработена от  екип, назначен със Заповед на 

Кмета на община Антон № 40/05.02.2016 г. Изготвянето на стратегията е на базата 

на проучване на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в 

общината, обхващаща периода от 2011 г. до средата на 2015 г.  

При разработването на стратегията са следвани следните принципи: 

 Участие на заинтересованите страни на регионално и общинско ниво; 

 Съответствие с реалните нужди на групите в риск;  

 Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;  

 Социална ефективност и ефикасност;  

 Равни възможности за достъп на всички рискови групи;  

 Повишаване на качеството на социалните услуги. 

Основните предизвикателства при разработването на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги в община Антон са:  

 Създаване на ясна картина с цел равномерно разпределение на социалните 

услуги на територията на общината; 

 Разкриване на нови социални услуги, съобразно реалните потребности и 

нужди за преките бенефициенти 

 Равен достъп до услуги на всички нуждаещи се от различните рискови групи; 

 Правилно планиране на социалните услуги за рисковите групи. 

 1.2. Обхват и фокус на стратегията 

Времеви обхват  

 

Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на 

територията на община Антон през следващите пет години 2016 – 2020 г. 

 

Разработването и приемането на Общинската стратегия премина през 

три етапа:  

 

1. Оценка на ситуацията и потребностите на рисковите групи  

 Създаване на организация и формиране екип със Заповед на кмета на община 

Антон;  

 Събиране на статистически данни – информацията е събрана до средата на 

месец юни 2015 г.;  
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 Изготвяне на общинските доклад за състоянието на социалните услуги;  

 Обобщаване на препоръките и изводите;  

2. Разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  

 Разписване на дейностите и приоритетните направления; 

 Формулиране на визия, обща цел и специфични цели; 

3. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Антон  месец февруари 2016 г. от Общински съвет Антон и утвърждаване от 

кмета на община Антон. 

 

 

   2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община 

Антон 

Общинската стратегия е базирана на изводите и препоръките от направеното 

проучване на ситуацията в община Антон. 

Проучването на ситуацията в община Антон е фокусирано върху нуждите от 

социални услуги, съществуващите политики и мерки за социално включване на 

уязвимите общности и групи от населението в общината. Рисковите групи са 

формулирани след анализ на техните социални и икономически предпоставки, 

идентифицирани чрез анализ на данните от цялостното проучване. 

 

2.1.1 Тенденции в развитието на община Антон 

2.1.2 Обща характеристика на общината 

             Население 

   Характеристика с представяне на статистически данни, анализ на тенденциите в 

общината.  

   Община Антон обхваща едно населено място. По данни от месец януари 2016 г. на 

служба ГРАО населението на общината по настоящ адрес наброява 1484 души, 

представена в Таблица 1: 

Таблица 1 

 

Населено 

 място 

Население 

общо 
Мъже Жени Деца под 18 г. 

Антон 1484 736 748 281 
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Броя на населението  в периода 2006-2015 г.е даден в Таблица №2                                                                                                               

                                                                                                                          

Таблица 2  

 

Населено 

място 

2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Антон 1651 1642 1619 1573 1557 1534 1511 1501 1499 1501 

 

 

От данните се вижда рязкото намаляване броя на населението в община 

Антон през последните  десет години. 

 

В Таблица 3 са дадени данни за естествения прираст на населението в 

Община Антон.                                                                                                 

                                                                                                                         

Таблица 3 

 

   Година Родени Починали Естествен  прираст 

2006 г. 25 37 -12 

2007 г. 19 22 -3 

2008 г. 18 21 -3 

2009 г. 12 36 -24 

2010 г. 15 25 -11 

2011 г. 14 32 -18 

2012 г. 10 16 -6 

2013 г. 8 27 -19 

2014 г. 17 14 +3 

2015 г. 12 29 -17 

Общо  150 260 -110 

 

Равнището на безработица в общината по данни от /"Бюро по труда"- град 

Пирдоп/ е представена в Таблица №5 

Данните са актуални  към 31.12.2015 

Таблица 4 
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Община 

Антон 

Регистрирани  

безработни 

общо 

На възраст до 

30 години 

включително 

С продължителност 

на регистрация над 1 

година 

Равнище на 

безработица 

% 

 73 8 18 11.9 

 

 

Установените трайни негативни тенденции в развитието на населението водят 

до влошаване на демографския профил, изразяващ се във влошаване на 

възрастовия състав на населението, намаляване на възпроизводствения ( 

репродуктивния) потенциал. Естествения прираст на населението  е отрицателен, в 

следствие на ниска раждаемост, висока смъртност и миграция към големите градове 

и чужбина.  Смъртността е с по-високи стойности от раждаемостта. Прирастът в 

Община Антон е отрицателно число. Механичният прираст също е отрицателен. 

Разпределение на населението на община Антон по етническа група по данни от 

преброяването през 2011 г. показва, че българската етническа група е най-голяма 

от общото население на общината. От 1551 жители, доброволно отговорили на 

въпроса за етническа принадлежност, към ромската етнос са се самоопределили 37 

броя  или 2.4%. Основно вероизповедание е източноправославното християнство.  

Демографските проблеми на Община Антон са свързани с цялостното й социално-

икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните 

структури на населението - отрицателно естествено възпроизводство и влошена 

възрастова структура на селското население.  Тенденциите в развитието  на заетоста 

и безработицата не показват съществени изменения през последните години. 

 

2.1.2. Икономика и безработица 

Голяма част от трудоспособното население е заето в близките предприятия от  

медодобивната и преработвателна промишленост - “Аурубис България”, гр. Пирдоп;  

“Дънди прешъс металс” с. Челопеч; “Елаците-Мед”АД с. Мирково.   

В община Антон работят няколко малки и средни предприятия, в сферата на 

ресторантьорството и  услугите, една в млекопреработвателната промишленост, една 

фирма с предмет на дейност търговия с петролни продукти. Има регистрирани и 

земеделски производители, но наетите в тях работници не оказват голямо влияние 

върху ръста на безработицата. На територията на общината се намира Петролна 

база, която е подразделение на Държавен резерв. На фона на общия брой 

безработни съществуват отделни групи, за който трудовата реализация е особено 

сложен проблем. Сред тях, освен лицата с увреждания,  са самотните родители и 

майките с деца до 3 години. 
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 Заключения в икономическото развитие, заетостта и безработицата. В чисто 

икономически план намаляването и застаряването на населението намалява 

ефективността на много от предлаганите обществени услуги, в т. ч. социалните 

услуги, медицинските и образователните, както и осигуряването на достъп до тях. 

Влошаващият се бизнес климат се отразява неблагоприятно на пазара на труда, като 

затруднява разкриването на по-значителен брой работни места на първичния пазар; 

   

2.1.3. Здравеопазване 

Здравеопазването, като обслужваща дейност, пряко свързана с живота и 

здравето на населението, е обект на държавната и на общинската социална 

политика. Здравното обслужване се осъществява от една регистрирана 

индивидуална практика за медицинска помощ, с договор с РЗОК и  една 

регистрирана индивидуална практика за дентална  медицинска помощ, с договор с 

РЗОК. Спешната медицинска помощ се осъществява от ФСМП- гр. Пирдоп. 

Ученическото здравеопазване се осъществява от медицинска сестра, назначена към 

община Антон обслуваща учениците в Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" и 

децата от  ЦДГ "Българче".  За лечение на населението от общината се обслужват и 

лекуват в многопрофилна болница за активно лечение в гр. Пирдоп.  

   

2.1.4. Образование 

Образованието е фактор за социална интеграция и професионално 

развитие.Образованието определя следните групи в риск: 

 Деца нередовно посещаващи училище с фокус деца от ромски произход от 

семейства в неравностойно положение; 

 Младежи, които не намират реализация на пазара на труда 

В Община Антон има Основно училище и Целодневна детска градина: 

Целодневна детска градина „Българче“ обхваща децата от 2 год. и 8 мес. до 6 

годишна възраст – 47 деца, разпределени в три групи. Сградата на ЦДГ е санирана и 

с подменена дограма, благодарение на средства отпуснати от СИФ. За отглеждането 

и възпитанието на  децата, посещаващи детско заведение, се грижат 12 

квалифицирани педагогически кадри и помощен персонал. Състоянието на 

материално-техническата база и сградния фонд е много  добро. 

 С Постановление на Министерски съвет № 953 от 07.12.2015г. ОУ “Св. Св.Кирил 

и Методий”  е Защитено от учебната 2015-2016 година. Основното училище е с 

добра материална база. Сградата е санирана и с подменена дограма по европейски 

проект за енергийна ефективност. Има изградена соларна система. Направен е 

ремонт на санитарните помещения със средства осигурени от общинския бюджет.  В 



 

 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016-2020 

година 
Стр. 10 от 62 

 

училището учат  98 деца от І до VІІ клас. Пет от класовете са маломерни паралелки. 

Проблемът произлиза от демографския срив. В рамките на общината няма 

необхванати деца в задължителна училищна възраст, няма и отпаднали от училище. 

Организирано е целодневно обучение на учениците до VІ клас.  На децата до ІV клас 

е осигурена безплатна закуска и плод, а ученици имат възможност да се хранят 

столово на обяд. Училищното ръководство съвместно с общината успяват да решат 

възникнали проблеми, касаещи образованието.   

 

 2.2. Фактори, определящи групите в риск. Фактори, които пораждат 

риск за различни групи от населението 

В резултат от анализа на рисковите фактори се идентифицират ключови 

рискови групи, които да бъдат обхванати в Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Антон. Рисковите групи са анализирани в контекста на 

планирането на социалните услуги, които се отнасят до: индивиди, групи, общности.  

Изведените рискови общности в Общинската стратегия се групират в две 

групи: 

Рискови групи за деца: 

 Деца отглеждани в семейства в риск; 

 Деца отпаднали от училище и необхванати от образователната система: 

 В Община Антон няма деца отпаднали от училище. 

 Броят на нередовно посещаващи училище деца не е голям  видно от справки 

/на основание раздел V, т.2 от Правилника за дейността на училището/, които 

Директорът на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Антон  представя  на Кмета 

на Общината. Нередовно посещаващите училище деца са и от български и от 

ромски произход. За задържането им в училище и за предотвратяване на 

бъдещи рискове от социална изолация са необходими дейности, мотивиращи  

децата за посещение и задържане в училище, дейности за запълване на 

свободното време и за мотивация на родителите. 

 Деца на улицата и с отклоняващо се поведение; 

 Деца настанени в семейства на роднини и близки; 

 Деца с увреждания: 

 В Община Антон има две деца с увреждания. Те се отглеждат в семейна 

среда. Направленията, в които има нужда от подкрепа са: осигуряване на достъпна 

среда, диференциране на услугите за деца с различни по вид и степен увреждания,  
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гарантиране на достъп до образование, интеграция на децата с увреждания с 

връстниците им. 

Обективните проблеми  при семействата, отглеждащи деца с увреждания са 

недостатъчност на средствата, които се предвиждат в държавния бюджет в помощ на 

тези семейства. 

 

Рискови групи за възрастни хора: 

 Лица с увреждания; 

 Лица и семейства в неравностойно положение; 

 Семейства на безработни; 

 Семейства, които живеят в конфликти; 

 Семейства с проява на домашно или друго насилие. 

Първата голяма рискова група са децата в риск. 

1. На първо място в тази рискова група, която се нуждае от подкрепа са 

децата, които са настанени в специализирани институции. Децата настанени в 

специализирани институции имат множество проблеми, които произтичат от: самите 

деца, техните семейства, качествата на дейността институционална грижа, 

отношението на децата с хората на населеното място в което е ситуиран социалния 

дом. Взаимоотношенията се усложняват и от други значими фактури: почти пълната 

раздяла с биологичните родители, неефективен възпитателно образователен процес 

и липса на социален живот и развитие. 

В изпълнение на политиката на държавата и реализиране на реформата на 

територията на Софийска област и в изпълнение на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в Софийска област се изгражда мрежа от социални 

услуги в общността, с цел създаване на равен достъп и развитие на децата с 

увреждания.  

Форма за алтернативна грижа в семейна среда на територията на областта  е 

социалната услуга „приемна грижа“.  

2. На второ място в тази рискова група, която се нуждае от подкрепа са 

децата, отпаднали от училище. 

3. На трето място в тази рискова група, която се нуждае от ползване на 

социални услуги, могат да се определят децата с увреждания, които живеят със 

своите семейства.  

Обективните проблеми при семействата, отглеждащи деца с увреждания са свързани 

със недостатъчност на средствата, които се предвиждат в държавния бюджет в 
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помощ на тези семейства. Получава се така, че всичките семейни доходи се 

разходват за лечение, лекарства, процедури за рехабилитация, като при това най-

често единия родител не работи, за да обслужва болното си дете. Общия брой на 

децата с увреждания в община Антон е 2 (две) и се отглеждат в семейна среда. 

 Втората голяма рискова група, която се нуждае от ползване на 

социални услуги са хората с увреждания.   

 Хора с повече от едно хронично заболяване; 

 Самотно живеещи стари хора с увреждания: 

 Възрастни с психични заболявания; 

 Възрастни с увреждания: 

      Населението на община Антон възлиза общо на 1484 човека по настоящ 

адрес по данни на ГРАО към 31.12.2015г.  Хората с увреждания са 134 човека в т.ч. 

85 с физически увреждания, 8 с психически разстройства, и  41 с други. 

Извършените проучвания показват, че това са предимно  възрастни хора с трайни 

увреждания, които имат нужда, както от грижа в домашна среда, така и от социални 

контакти. Значителна група са хората с трайни увреждания живеят с близки, което 

води до ангажирането им и невъзможност да упражняват трудова дейност. В 

общината  няма специализирани институции за грижа за възрастни хора. Изведени 

са следните проблеми и нужди: 

-  Липса на алтернативни форми за заетост, съобразени с хората с увреждания; 

-  Ниски и недостатъчни доходи - за повечето хора основният източник на 

доход е пенсията за инвалидност; 

-  Когато член на семейство е засегнат от безработица или е в пенсионна 

възраст, домакинството изпада в ситуация на криза; 

 

-  Необходимост от подкрепа при поддържане на жилището - физическа 

невъзможност за извършване на ремонтни работи и поддръжка на жилището, липса 

на средства за ремонт; 

-  Нужда от помощ при поддържане на домакинството, плащане на сметки и 

др.; 

 Третата голяма рискова група, която се нуждае от ползване на социални 

услуги е тази на старите хора в риск.  

 Самотно живеещи стари хора.  

В тази група влизат самотните стари хора, които се нуждаят от помощ и 



 

 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016-2020 

година 
Стр. 13 от 62 

 

подкрепа в организиране на ежедневните дейности, осигуряване на храна, 

задоволяване на битовите им нужди и др. Самотно живеещите стари хора на 

територията на община Антон към момента на изготвяне на Общинската стратегия 

стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. са 25 души. 

2.3 Изводи за сътоянието на мрежата от услуги в община Антон: 

За преодоляване на проблемите е необходимо: 

- Ранна интервенция, консултиране, подкрепа за обучения и осигуряване на 

добра грижа; 

- Осигуряване на форми на почасова и дневна грижа; 

- Интеграция на децата с увреждане с връстниците им; 

- Подкрепа на родителите на деца с увреждания за осигуряване на трудова 

заетост и за осигуряване на дневни грижи за децата. 

 

Изводи за услугите за деца: 

- Не са развити в достатъчна степен услугите  в общността за деца и семейства; 

- Съществуващите услуги за уязвими семейства, включващи семейно 

консултиране и подкрепа са достъпни за децата и семействата от общината, но са 

ситуирани в гр. Пирдоп, което затруднява достъпа до тях от най-уязвимите групи; 

- Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които могат да окажат 

подкрепа на родители и деца, като по този начин да подпомогнат отглеждането и 

възпитанието на децата; 

- Необходимо е по-широко популяризиране на приемната грижа, като 

алтернативна форма на деинстуционализацията на деца; 

- Необходимо е развитие на услуги за деца с проблемно поведение. 

 

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

хора: 

Социалните услуги, които се предоставят на територията на Община Антон са 

“Домашен социален патронаж” и “Личен асистент” предоставена по проекти на 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.  

Раздел  Б: Стратегия за развитие на социалните услуги 
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 3. Визия и цели 

3.1. Визия 

Общинската стратегия за социални услуги има за цел да се осигурят 

качествени и достъпни социални услуги в община Антон, които ще допринесат за 

подобряването на качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценна 

реализация и грижа за общностите в риск. 

3.2. Ценности и принципи 

 

 Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята 

уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа 

принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Чрез общинската 

стратегия община Антон се присъединява и към европейските принципи на 

хуманност и солидарност, като осигурява достъпни и качествени социални услуги в 

общината, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за 

хората от рисковите групи. Тя утвърждава следните ценности при планирането и 

предоставянето на социални услуги в община Антон, като: 

– Уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група; 

– Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като 

ценност и ресурс за развитие; 

– Благосъстояние на децата и на всички жители на община Антон; 

– Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до 

социални услуги. 

Принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на 

планираните дейности и мерки: 

– Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи; 

– Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя чрез индивидуализиране 

на оценката и на грижата за потребителя; 

– Насърчаване на услугите в общността; 

– Осигуряване на възможности за равен достъп до услуги на всички жители на 

община Антон и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на 

потребителите;  

– Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови 

групи; 

– Проактивност в обхващането на рисковите групи;  
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– Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на 

Общинската стратегия; 

– Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и 

партньорства;  

– Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване 

на квалификацията и уменията и учене от собствения опит; 

– Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги. Съответствие 

на социалните услуги с европейските стандарти за качество.  

3.3. Направления и приоритети на стратегията 

             За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното 

бъдещо равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е 

необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. В 

процеса на планиране те бяха идентифицирани с участието на всички 

заинтересовани страни въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в 

Община Антон.  

         Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в 

съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта 

от спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми на жителите на 

общината. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до 

съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на 

услугите и мерките за социално включване.  

 

 Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните 

услуги включват: 

1. Развитие на услуги в общността за превенция на  социалното  

изключване и изолация.  

         Анализите на международната и българската практика показват, че 

разкриването на услуги по превенция за всички рискови фактори е изключително 

ефективно - както в икономически аспект, така и по отношение предотвратяване на 

социалната изолация и изключване. Планираните услуги по този приоритет са 

насочени към подкрепа на семействата и индивидите за оставане в тяхната семейна 

и домашна среда, развитие на индивидуалните и общностни умения. 

2. Деинституционализация, подобряване качеството на резидентната 

грижа и развивитие  на алтернативни услуги.  

           Държавната политика от 2000 г. активно насърчава процеса на 
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деинституционализация поради няколко причини: социална изолация на 

потребителите: деца, хора с увреждания, възрастни хора; значителни финансови 

разходи и скъпа поддръжка на институциите; случаи на недобри условия и качество 

на грижите. Планираните дейности по този приоритет трябва да доведат до 

значително намаляване на дела на хората в специализирани институции чрез 

развиване на качествени социални услуги от резидентен тип със среда близка до 

домашната. 

3. Развитие на социални услуги в общността за социално      включване 

на уязвими групи и лица в неравностойно положение. 

 Стратегията ще допринесе за създаването на по-добър модел на грижи за 

хората в неравностойно социално положение и стари хора, осигурявайки достъп до 

качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат 

собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени интегрирани 

услуги  

4. Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и 

ефективни социални услуги.  

             За да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги е 

необходимо изграждането на достатъчен капацитет на областно и общинско ниво 

чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за управление и 

предоставяне на услуги. Процесите по управление и предоставяне на социални 

услуги на общинско ниво от  местните власти, социалните служби и доставчиците на 

социални услуги включват: планирането и разкриването на нови социални услуги  

изискват развитие на човешките ресурси на всички нива чрез обучения, супервизия 

и различни форми на подкрепа. 

5. Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при 

планирането и предоставянето на социални услуги. 

          Въвеждането на ефективна система от социални услуги на регионално ниво 

изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез сътрудничество и 

връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори – 

социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, инфраструктура и 

др. Характерът на проблемите на хората в риск изисква активно развиване на 

партньорство между общините в областта по отношение на конкретни социални 

услуги и мерки за социална подкрепа. 

 

3.4 Цели 



 

 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016-2020 

година 
Стр. 17 от 62 

 

3.4.1. Общи и специфични цели 

 За осъществяването на визията на Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги, във всяко от избраните приоритетни направления са набелязани 

общи и специфични цели и задачи: 

 

Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване 

и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности, 

чрез:  

 Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в 

Общината и региона за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне 

на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и 

индивидуално развитие. 

 Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на 

капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на 

алтернативна семейна грижа. 

 Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от 

дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с 

увреждания. 

 Специфична цел 1.4. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от 

дейности на социалните услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата 

с увреждания. 

 Специфична цел 1.5. Създаване на социални услуги за подкрепа на 

социалната интеграция и реализация на младежи, безработни и хора със 

зависимости. 

 

Обща цел 2. Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани 

институции, чрез: 

 Специфична цел 2.1. Настаняване на децата от институции в различни 

форми на семейна грижа. Разширяване на мрежата от приемни семейства ; 

 Специфична цел 2.2. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип 

със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в 

семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен 

тип. 
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Обща цел 3. Създадаване на условия за социално включване и интегриране на 

максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и 

индивиди в областта, чрез: 

 Специфична цел 3.1. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен 

живот на хората с увреждания в семейна среда;  

 Специфична цел 3.2. Подобряване качеството на живот на стари хора, 

които са в невъзможност да се справят сами с живота си;  

 Специфична цел 3.2. Развиване на мрежата от социални услуги и укрепване 

системата на „Домашен социален патронаж” за осигуряване на условия за спокоен и 

достоен живот на хората с увреждания и старите хора; 

 Специфична цел 3.2. Осигуряване на достъп до развитие за етническите 

общности в неравностойно положение и уязвими групи; 

 

Общите и специфични цели във функционалните приоритетни 

направления на Общинската  стратегия включват: 

Обща цел 4: Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на 

човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията 

на община Антон, с активното участие на всички заинтересовани страни  

 Специфична цел 4.1. Продължаване изграждането и развитието на 

капацитет за управление и планиране на социални услуги в структурите на 

общинско ниво. 

 Специфична цел 4.2. Развиване капацитет за управление на социални 

услуги в доставчиците на социални услуги. 

 Специфична цел 4.3. Развиване  на капацитет за предоставяне на социални 

услуги. 

 Специфична цел 4.4. Развиване на публично-частни партньорства в 

областта на социалните услуги. 

 Специфична цел 4.5. Изграждане и развиване на капацитет за мониторинг, 

оценка и повишаване качеството на социалните услуги на общинско ниво. 

Обща цел 5. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни 

възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско 

партньорство и междусекторно сътрудничество, чрез: 

 Специфична цел 5.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското 

партньорство в социалните услуги. 



 

 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Антон 2016-2020 

година 
Стр. 19 от 62 

 

 Специфична цел 5.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно 

сътрудничество и услуги. 

 3.4.2. Ключови индикатори за постиженията на Стратегията 

            Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години 

трябва да подобри качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и 

общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията в 

община Антон ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени 

индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми. 

      Качествените индикатори за промяната в ситуацията ще покажат разликите 

при сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 2020 г. Такива 

са: 

 Изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги в община 

Антон, осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на максимален 

брой деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна 

грижа за създаване на условия за реално включване; 

 Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на 

максимален брой нуждаещи се хора;  

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за лица с 

увреждания и стари хора в община Антон с приоритетно обхващане на 

самотноживеещите. 

       Количествени индикатори за успеха на осъществената интервенция 

в рамките на период от пет години и изпълнение на Стратегията са: 

 Променено съотношение между институционален тип услуги и 

алтернативни  

услуги –10:1 в полза на услугите в общността; 

 Съотношение 5:1 между ползвателите на услуги деца в алтернативна 

семейна грижа – към деца в резидентна грижа; 

 Предотвратена институционализация на 80% от децата в риск от 

изоставяне към края на плановия период; 

 Осигурена подкрепа за поне 40 % от уязвимите семейства и деца в 

ЦОП в Софииска област; 

 Поне 40% от уязвимите семейства и деца от областта да бъдат 

обхванати в комплексна програма за ранно детско развитие; 

 Постигнато намаляване с 30% на децата, настанени извън семейството 

си; 
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 Поне 90% от децата в предучилищна възраст да бъдат обхванати в 

детски градини и поне 98% от децата в задължителна училищна възраст - в 

подходяща форма на образование; 

 Осигурена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за 

80% от децата с увреждания като и подкрепа за техните семейства; 

 90% от децата с увреждания в предучилищна възраст обхванати в 

системата на образованието; 

 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 30% 

от хората с увреждания и самотно живеещи стари хора, и в невъзможност да се 

справят сами с живота си, очакващи институционална подкрепа - потребители на 

услугите домашен социален патронаж и интегрирани услуги в семейна среда; 

 Увеличени с 30% брой на ангажираните лица, доставящи интегрирани 

услуги;лични и социални асистенти, домашни помощници и др; 

 Предотвратена преждевременна институционализация на самотно 

живеещи стари хора и лица с увреждания,чрез развитите услуги за грижа в домашна 

среда; 

 Осъществени поне 2 междуобщински социални услуги, обхващащи 

потребители от повече от 1 община. 

 

4. Интервенция – социални услуги и мерки  

Дейности и мерки по Направление 1: Развитие на услуги в общността 

за превенция на социалното изключване и изолация 

 

Обща цел 1 Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване 

и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности, 

чрез:  

Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги и 

мерки в общината за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за 

предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на 

семейството и децата и индивидуално развитие. 

 

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на поне 40% от уязвимите 

семейства и деца в Центрове за обществена подкрепа  

 

 Конкретните услуги в Центъра за обществена подкрепа включват: семейно 
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консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с 

развитието на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации 

в случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на 

деца и младежи; подкрепа за професионално ориентиране на деца и младежи; 

семейно планиране, подготовка за родителстване, психологическо консултиране и 

рехабилитация, обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни програми 

на ниво училище, информационни кампании, оценяване, обучение и подкрепа на 

приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители.  

Дейност 1.1.1.2. Продължаване и разширяване на дейността на ЦОП и 

превръщането им в междуобщински услуги: 

 Увеличаване капацитета на ЦОП в гр. Пирдоп (капацитет 60), който 

функционира в сградата на МБАЛ. Центърът за обществена подкрепа Пирдоп ще 

продължи да предоставя всички услуги, описани по-горе, и да действа като  

междуобщинска услуга във всички общини от Средногорски регион (Антон, Златица, 

Копривщица, Мирково, Чавдар и Челопеч). Центърът ще продължи да изнася своите 

услуги близо до най-уязвимите семейства и деца и да развива съвместните си 

дейности с другите структури и институции, както и да предоставя мобилни услуги. 

Мярка 1.1.2 Осъществяване на комплексна програма за ранно детско 

развитие с обхват на поне 40% от уязвимите семейства и деца 

 По тази мярка ще бъдат осъществени дейности за насърчаване развитието 

на деца от 0-6 години. Те са насочени към развиване и подобряване на 

уменията за родителстване на родители с малки деца, стимулиране на 

развитието на децата в тази възраст (спрямо стандартите за ранно детско 

развитие), включване в предучилищна подготовка и училищно образование. 

Дейностите ще включват партньорство между социалния, образователен и здравен 

сектор. 

Дейност 1.1.2.1. Развиване на умения за родителстване и пренатална 

подкрепа. Тази дейност включва съвместна работа на ЦОП, кабинети по семейно 

планиране, здравни медиатори, лични лекари, лекари специалисти от доболничната, 

болничната и спешната помощ. Тези дейности са насочени към: 

 Подкрепа, информиране и консултиране за необходимостта от ранна 

регистрация на бременността; 

 Включване на социален работник при проследяване на бременността  

(на здравословното състояние на бременната и на социалната среда) при всички 

регистрирани случаи;  
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 Установяване на възможни рискове за детето – от здравословен и социален 

характер, и стартиране на социална работа при установен риск от раждане на дете с 

увреждане или риск от изоставяне; 

 Приоритетно подпомагане на бременната жена – съвместна работа на ЦОП в 

общината и дирекция „Социално подпомагане”; 

 Училище за бъдещи родители – работа с бъдещите родители за информиране 

и консултиране по въпроси, свързани с пренаталното развитие; процеса на раждане 

и следродилния период; подкрепа за посрещане на детето – във физически и 

емоционален план; следродилна рехабилитация. „Училището за бъдещи родители” 

ще се изпълнява съвместно от ЦОП в общината, кабинетите по семейно планиране, 

лечебни заведения, организации с нестопанска цел. 

Дейност 1.1.2.2. Осигуряване на здравни грижи. Тази дейност ще бъде 

осъществявана  съвместно от лични лекари, ЦОП, общински администратори, 

кметове и кметски наместници, здравни медиатори, детски заведения и ще включва: 

 Проследяване на развитието на детето (с най-висока интензивност през 

първата една 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 1.1.2.3. Услуги в подкрепа на родителската грижа за деца до 6 

години. Предоставят се от ЦОП съвместно с лечебни заведения, образователни 

институции, дирекция “Социално подпомагане”, организации с нестопанска цел. 

 Обхващане в детски ясли и градини. Планирането на местата в яслите и 

детски  градини ще бъде съобразено с темповете на демографско развитие.  

 

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

специализирани институции  

          Дейностите целят „затваряне на входа” към специализираните институции. 

Дейностите по превенция на нежелана и ранна бременност, формиране и развитие 

на родителски умения, осигуряване на подкрепяща среда за майката и бебето и 

осигуряване на здравни грижи също допринасят за намаляване на риска от 

изоставяне и ранна институционализация на бебета, непосредствено след раждането 

им.  
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Дейност 1.1.3.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на 

новородените деца в биологичното семейство чрез съвместни инициативи на 

лечебните заведения, ЦОП, РЦЗ, общинските администрации, за информиране и 

консултиране на родилки в риск да изоставят новородените и предоставяне на 

информация за последиците от институционалното отглеждане на децата, особено в 

първите 6 месеца от раждането.   

Дейност 1.1.3.2. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими 

семейства.  

Предвижда се  съвместна дейност на ЦОП, ДСП, ДБТ, образователните 

структури, структури за професионално обучение, медицински професионалисти и 

лечебни заведения за:  

 информиране и подкрепа за достъп до наличните форми на социално 

подпомагане и услуги,  

 информиране и подкрепа за достъп до административни и други услуги;  

 подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация 

и преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост;  

 подкрепа за достъп до здравни грижи – подкрепа и консултиране за здравно 

осигуряване и налични здравни грижи;  

 семейно консултиране и подкрепа на семействата от ЦОП за преодоляване на 

семейни кризи и взаимоотношения в семействата.  

 

Мярка 1.1.4. Включване на поне 90% от децата в предучилищна 

възраст в детска градина и на всички деца в задължителна училищна 

възраст в подходяща форма на образование  

 В мерките и дейностите досега бяха описани услуги за подкрепа на уязвимите 

семейства, което се очаква да има ефект и върху включване на децата в 

предучилищна и задължителна училищна възраст в съответна форма на подготовка 

и образование, съобразно националните приоритети за осигуряване на равен достъп 

до образование и развитие.  

Дейност 1.1.4.1. Общински политики и мерки за осигуряване на правото на 

децата на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище:  

 Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка – провеждане на 

кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група и осъществяване на 

постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост. Работа с родители на деца от 

етническите малцинства за промяна на нагласите по отношение на образованието.   

Мярка 1.1.5. Осъществяване на програми за превенция на всички 

форми на насилие над и от деца и подкрепа на жертвите на насилие, 
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експлоатация и трафик  

 Дейностите в тази сфера включват създаване на система от мерки за 

превенция на насилието над деца чрез развиване на техните умения за 

себеотстояване и защита; намаляване на агресивното поведение и отношения сред 

децата и предприемане на актове на насилие от страна на деца. Дейностите се 

осъществяват от ЦОП, ДСП, със съдействието на МКБППМН, органите на МВР и 

пробационните служби, лечебни заведения, образователни институции, НПО.  

Дейност 1.1.5.1. Провеждане на обществени кампании за предотвратяване 

на насилието от и над деца, както и други форми на злоупотреба и експлоатация. 

Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от ЦОП, училищата и ще 

използват материали, разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ и други организации имащи 

опит в тази насока. 

Дейност 1.1.5.2. Преодоляване на последиците от преживяното насилие за 

деца, жертви на насилие и/или трафик. Услугите ще се предоставят от ЦОП:  

 Предоставяне на консултиране и рехабилитация,  

Дейност 1.1.5.3. Превенция на безнадзорността и тежките форми на детски 

труд и подкрепа за реинтеграция на децата на улицата. 

 Работа с уязвими семейства и деца от ЦОП за подобряване на 

взаимоотношенията в семействата, развиване на социалните им ресурси, съдействие 

за решаване на битови и жилищни проблеми; 

 Центровете ще продължат да осъществяват своите занимания с децата, като 

организират индивидуална и групова работа с тях за подготовка за постъпване и 

връщане в училище, развиване на социалните умения на децата, работа със 

семействата, дневен, полудневен и почасов престой.  

Мярка 1.1.6. Превенция на рисково поведение и подкрепа за 

преодоляване на последиците от него при деца и младежи 

 Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване и превенция на 

рисково поведение при децата и директна работа с деца с рисково поведение: 

консултиране и подкрепа за децата и семействата им. Изпълняват се от общинската 

администрация, училищното настоятелство, ЦОП.  

Дейност 1.1.6.1. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на 

децата. 

 Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни 

дейности, като клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със 

спорт и изкуство, които се осъществяват от училища, читалища и ЦОП, като 

посредници или организатори, училищни настоятелства и НПО.   

Дейност 1.1.6.2. Работа с деца - извършители на противообществени прояви 
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и с рисково поведение, за подкрепа на децата в развиване на просоциално 

поведение. Включва индивидуални и групови програми с децата и техните 

семейства. Осъществяват се от ЦОП.  

 

Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и 

увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и 

подкрепят форми на алтернативна семейна грижа  

 

Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на близки и роднините, при 

които е настанено дете.  

Предвижда се увеличаване на броя на децата, настанени при близки и роднини с 

поне 20% от общия брой на децата, отделени от биологичните семейства.  

Дейност 1.2.1.1. Подкрепа за семействата на близки и роднини, които 

полагат грижи за дете от наличните и планирани за разкриване ЦОП. 

Мярка 1.2.2. Развитие на приемната грижа и включване на работещи 

професионални приемни семейства към края на действие на Стратегията.  

Към момента приемната грижа все още не е държавно-делегирана дейност.  

Центровете за обществена подкрепа ще изпълняват дейности по информационни 

кампании, оценка, обучение, назначаване и подкрепа на приемни семейства.  

Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в подкрепа на кандидат-

осиновители, осиновители и осиновени деца.  

Дейност 1.2.3.1. Обучение и подготовка на кандидат осиновители от ЦОП.  

Дейност 1.2.3.2. Подкрепа на осиновители и осиновени деца ЦОП. 

 

Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от 

дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на 

децата с увреждания. 

Мярка 1.3.1. Подкрепа към родителите с цел превенция на 

изоставянето на деца с увреждания и намаляване на настаняването на деца 

с увреждания в специализирани институции   

Тази мярка включва комплекс от дейност за навременна диагностика и ранна 

интервенция в случаите на раждане на дете с увреждане. Интервенцията е насочена 

към предоставяне на информация на семейството за медицинските аспекти на 

състоянието на детето, подготовка и подкрепа за необходимите грижи. Услугата 

включва и дейностите по ранно детско развитие. Предоставят се от  ЦОП, 

медицински професионалисти и лечебни заведения.  

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

семейства.  

Тази мярка ще бъде осъществена чрез продължаване на функционирането на 

съществуващите услуги и развиване на нови за улесняване достъпа до здравна 

грижа, медицинска и социална рехабилитация.  

Мярка 1.3.3. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, 

почасова и заместваща грижа за децата с увреждания според вида на 

техните  увреждания, отглеждани в семейна среда. 

Бъдещото развитие на дневната и почасова грижа изисква да се спазват 

принципите на гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните 

индивидуални потребности на децата и семействата, както за социализацията 

на децата с увреждания, така и за осигуряването на възможност за техните 

родители да работят. Предвидено да се развият разнообразни форми:  

 Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи - Личен 

асистент, Социален асистент и Домашен помощник за деца и лица с увреждания.  

Дейност 1.3.3.1. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за 

интеграция на хората с увреждания. Разкритите социалните услуги в общността ще 

предоставят информация, консултиране, съвети за права, процедури и 

посредничество за получаване на техническите помощни средства от социалните 

услуги в общността за деца и възрастни.  

Дейност 1.3.3.2. Осигуряване на възможност за предоставяне на 

краткосрочна грижа за деца с увреждания за период на отсъствие на близките им. 

Услугата ще се предоставя чрез краткосрочно настаняване в приемно семейство. 

Дейност 1.3.3.3. Настаняване на деца с увреждания в семейства на близки и 

роднини, приемни родители и осиновяване. 

Мярка 1.3.4. Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна 

подготовка и образование за децата с увреждания  

Дейност 1.3.4.1. Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини 

и ясли.  

Дейност 1.3.4.2. Интегриране на децата с увреждания в масови училища с 

ресурсни учители - осъществява се от училищата.  

Специфична цел 1.4. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от 

дейности на социалните услуги за подкрепа на включването и реализация 

на лицата с увреждания. 

Мярка 1.4.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за 

подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства. 

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като помощ 
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при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне 

на дневни и почасови услуги извън дома. Тези услуги ще бъдат организирани около 

съществуващите домашни социални патронажи. 

Дейност 1.4.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат 

домашни грижи за 

хора с увреждания – домашен помощник, социален и личен асистент (продължение 

на националните програми - ДП, СА, ЛА, ОП ”РЧР”). Идентифицираните потребности 

на рисковите групи изискват увеличение на наетите асистенти/домашни помощници 

за лица с увреждания. Дейностите ще бъдат осъществявани от общината и 

доставчиците на социални услуги. 

Дейност 1.4.2.2. Увеличаване на броя на потребителите на Домашните 

социални патронажи и увеличаване на обхвата им с цел включване на повече хора с 

увреждания. 

 Разширяване на обхвата на услугите - като брой потребители; 

 Включване на допълнителни услуги в подкрепа на самостоятелния живот на 

лицата с увреждания: подпомагане при хранене, обслужване, помощ за излизане и 

придвижване. 

 Съдействие за осигуряване на адаптирана среда и технически помощни 

средства; 

Дейност 1.4.2.3. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество 

за улесняване на достъпа до технически помощни средства и достъпна среда в дома 

по програмите на АХУ и Закона за хората с увреждания. 

Дейност 1.4.2.4. Разширяване на услугите в подкрепа на близките, които 

полагат грижи за хора с увреждания в домашна обстановка. Предоставяне на 

специализирана подкрепа на близките при инцидент с член от семейството, който 

води до инвалидизация – информиране и консултиране (здравно, психологическо, 

социално, юридическо). 

Мярка 1.4.3. Развиване на целева общинска политика / мерки за 

социално включване на хората с увреждания 

Дейностите се изпълняват съвместно от общинска администрация, организации на 

хора с увреждания, обществени организации. 

Дейност 1.4.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на 

достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, 

училище и детска градина.  

Дейност 1.4.3.2.Насърчаване на социалното предприемачество и публично 

частните партньорства. Разкриване на социални предприятия и други форми на 

заетост за реализация на хора с увреждания. 
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Специфична цел 1.5. Създаване на социални услуги за подкрепа на 

социалното включване и реализация на младежи, маргинализирани лица, 

групи, безработни и хора със зависимости. 

Мярка 1.5.1. Развиване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване 

на последиците от рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни  

Тези услуги имат за цел да свържат младежите  и  лицата  от  уязвимите  групи с  

подходящи социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и 

други услуги в зависимост от техните нужди и проблеми.  

Дейност 1.5.1.1. Развиване на услуги за превенция от ЦОП. 

Услугите ще бъдат насочени към: млади хора в риск, на възраст 18-30 г., и  лица на 

възраст 30-65 години, както следва: млади хора, след престой в специализирани 

институции, младежи и лица над 35 години, преодолели сериозен здравословен 

проблем, психическа или физическа травма, преодолели зависимости, след периода 

на лечение, жертви на домашно насилие или трафик, дълготрайно безработни лица, 

хора с вируса на ХИВ и СПИН.  

 4.3.Дейности и мерки и по Направление 3: Развитие на социални 

услуги в общността за социално  включване на уязвими групи и лица в 

неравностойно положение. 

 

Обща цел 3. Създаване на  условия за социално включване и 

интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно 

положение, уязвимите групи и индивиди в областта. 

Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен 

живот на хората с увреждания  и стари хора в семейна среда   

Мярка 3.1.1 Разширяване на социалните услуги в домашна среда за 

подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.  

Предоставянето на обгрижване в домашна среда на децата с увреждания, 

възрастните с увреждания и старите хора ще им осигури възможност да живеят в 

своя дом и в своята семейна среда, както и ще предотврати настаняването им в 

специализирани институции.  

В рамките на Стратегията се цели увеличение на броя на ангажираните 

домашни помощници, лични и социални асистенти, както и увеличение на броя на 

потребителите на тези услуги. 

Дейност  3.1.1.1. Развиване на мрежата от социални услуги в системата на 

„Домашен социален патронаж” за осигуряване на условия за спокоен и достоен 

живот на хората с увреждания и старите хора; 
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Дейност 3.1.1.2. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество 

от представители на ДСП и социалните услуги за улесняване на достъпа до 

медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, добавки за 

социална интеграция и достъпна среда в дома на децата и възрастните с увреждания 

по програмите на АХУ и Закона за интеграция на хората с уреждания.  

Дейност 3.1.1.3. Предоставяне на специализирана подкрепа на близките, 

които полагат грижи за хора с увреждания в домашна обстановка– информиране и 

консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо).  

Дейност 3.1.1.4. Осигуряване на социално включване на хората с увреждане 

и стари хора в местният клуб на пенсионера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Планирани социални услуги, мерки и интервенции в община Антон 

 

№ Услуга, вид 

Потребители Капацитет 
Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата 

Местополо-

жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 
Целеви групи 

Териториа

лен обхват 
2015 2020 

1 

Приемна 

грижа 

Грижа за деца 

останали без 

родитилска грижа 

Кандидат–приемни 

и приемни 

семейства 

Община 

Антон 

5 5 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;  

Община 

Антон 

Налична 

2 

Личен 

асистент 

услуга в 

общ-ността 

по НП “АХУ“ 

по Проект 

„Нови 

възможности 

за грижа“ по  

Лица и деца с 

трайни 

увреждания, с 

тежки 

здравословни 

проблеми, които не 

могат да се 

обслужват сами 

 30 50 Осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица и 

деца, нуждаещи се от посто-

янно обгрижване в 

ежедневието си, 

предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие на 

членове на семействата им. 

Община 

Антон 

Налична 
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№ Услуга, вид 

Потребители Капацитет 
Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата 

Местополо-

жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 
Целеви групи 

Териториа

лен обхват 
2015 2020 

ОПРЧР 

3 

 

Звено 

“Майка и 

бебе”- 

услуга 

резидентет 

тип 

Жени в последните 

месеци на 

бременността/7-9 

мсеца/ и майки с 

деца от 0-3 години. 

София 

област 

 20 Социолно, психологическо и 

юридическо консултиране и 

подкрепа. Временен престой 

подкрепа и грижа до 6 

месеца 

Златица Нова – разкриване 

2016 г.  

4 

 

Център за 

обществена 

подкрепа- 

услуга в 

общността 

почасова 

Деца от 0 до 18 

години; Уязвими 

семейства с деца от 

0 до 18 години от 

всички населени 

места. Деца в 

специализирани 

институции; деца 

необхванати, 

отпаднали и в риск 

от отпадане от 

училище; деца 

жертви и 

Пирдоп, 

Антон, 

Златица, 

Копривщи

ца, 

Мирково, 

Чавдар и 

Челопеч 

30 60 Превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и 

отпадане от учлище, 

деинституционализация и 

реинтеграция на деца, 

обучение в умения на 

самостоятелен живот и 

социална интеграция на 

деца от институции, 

консултиране и подкрепа на 

семейства в риск, оценяване 

и обучение на бъдещи 

приемни родители и 

Пирдоп Налична ДДД 
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№ Услуга, вид 

Потребители Капацитет 
Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата 

Местополо-

жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 
Целеви групи 

Териториа

лен обхват 
2015 2020 

извършители на 

насилие 

осиновители, консултиране и 

подкрепа на деца с 

противообществени прояви. 

5 

Дневен 

център за 

деца и 

лица с 

увреждани

я 

Деца и възрастни с 

различни 

увреждания 

Златица 25 50 Задоволяване на ежедневни 

здравни и рехабилитационни 

потребности и организация 

на свободното време. 

Организиране на обучителни 

и терапевтични дейности 

съобразени с потребностите 

на целевата група. 

Златица Налична- 

общинска дейност 

с тенденция за 

ДДД 2016 г. 

6 

Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи 

стари хора с 

увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, 

които имат нужда 

от грижа в семейна 

среда 

Антон 50 50 Предоставяне на храна.   Налична  

7 Социален Деца и лица с Антон 10 10 Осигуряване на грижи в Антон Нова - разкриване 
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№ Услуга, вид 

Потребители Капацитет 
Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата 

Местополо-

жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 
Целеви групи 

Териториа

лен обхват 
2015 2020 

асистент - 

услуга в 

общността 

по по Проект 

по ОПРЧР 

трайни 

увреждания, с 

тежки 

здравословни 

проблеми, които не 

могат да се 

обслужват сами 

семейна среда на деца и 

лица, които поради огра-

ничения от здравословен 

характер са изключени от 

социалния живот и са в риск 

от  зависимост от 

институционален тип грижи 

2016 г. 

8 Клуб на 

пенсионера 

- общинска 

дейност 

Пенсионери, които 

нямат сериозни 

здравословни 

проблеми и се 

обслужват сами 

Община 

Антон 

30 30 Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и 

консултиране –социално, 

здравно, правно и др. 

Община 

Антон 

Налична 

 

 

 



5. Логическа рамка и ключови индикатори за успех 

Логическа рамка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Антон 

 

Визия  

Общи цели  Индикатори – базови индикатори за 

въздействието на Стратегията и 

постигнатата промяна в ситуацията към 

2015 г. 

Източници на информация Период на 

проверка 

Обща цел 1 Предотвратяване на 

рискове, водещи към 

социално изключване и 

изолация на индивиди и 

групи. Подкрепа на 

интегритета на 

семейства и общности. 

 

 

 Изградена мрежа от достъпни и качествени 

социални услуги, осигуряваща възможност за 

повишаване качеството на живот на 

максимален брой деца и лица, попаднали или 

живеещи в риск, чрез предоставяне на 

пълноценна грижа за създаване на условия за 

реално включване; 

 

 

Аналитични доклади на 

независими експерти. 

Социологически проучвания. 

Финален доклад за оценка на 

въздействието на Областната 

стратегия. 

  

 

Годишна база 

 

 

 

 

 

 

Всяка година-  

2016/2017 

2018/ 2019 

Обща цел 2 Намаляване дела на 

хората, настанени в 

специализирани 

институции 

 

 Променено съотношение между 

институционален тип услуги и алтернативни 

услуги -10:1 в полза на услугите в общността; 

 Подобрени условия за самостоятелен живот в 

домашна среда на хората с увреждания и 

самотно живеещи стари хора, и в невъзможност 

да се справят сами с живота си, учакващи 

-Доклади на ЗМО; 

 

Данни на НСИ, РИО, ОЗД, 

ДСП, общини; 

Решения на ОбС; 

Заповеди на АСП за 

разкриване, закриване и 

 

 

 

Годишна база 
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институционална подкрепа. 

 Предотвратена преждевременна 

институционализация на самотно живеещи 

стари хора и лица с увреждания, чрез развити 

услуги в домашна среда; 

преобразуване на социални 

услуги. 

 

 

2017-2020 

Обща цел 3 Създаване на  условия за 

социално включване и 

интегриране на 

максимален брой хора от 

общностите в 

неравностойно 

положение, уязвимите 

групи и индивиди в 

областта. 

 

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна 

среда за лица с увреждания и стари хора в 

община Антон с приоритетно обхващане на 

самотноживеещите. 

 Осигурена подкрепа за уязвимите семейства и 

деца в ЦОП в гр. Пирдоп; 

 Поне 90% от децата в предучилищна възраст да 

бъдат обхванати в детски градини и поне 98% 

от децата в задължителна училищна възраст - в 

подходяща форма на образование; 

 Намаление на децата в риск от отпадане от 

училище. 

 

Отчети на СУ; 

 

Обратна връзка от 

потребителите ; 

 

Посещения на място; 

 

Анализи и отчети на 

общинските ЗМО; 

 

 

 

 

 

 

Годишна база 

 

 

 

 

2017- 2020 

Обща цел 4 Създаване на ефективна 

система за подкрепа на 

развитието на човешките 

ресурси и повишаване 

качеството на 

социалните услуги на 

територията на община 

Антон, с активното 

 Изградена мрежа от достъпни и качествени 

социални услуги , осигуряваща възможност за 

повишаване качеството на живот на 

максимален брой деца и лица, попаднали или 

живеещи в риск, чрез предоставяне на 

пълноценна грижа за създаване на условия за 

реално включване; 

 Подобрено равнище на създадени възможности 

Проучване за  обратна връзка 

от потребителите за 

качеството на предоставяните 

СУ; 

Анкети; 

Документация за обучения;  

 

 

Годишна база 

 

 

 

2017 -2020 
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участие на всички 

заинтересовани страни. 

 

за достъп до услуги на максимален брой 

нуждаещи се хора;   

Специфични цели  Мерки, дейности  Ключови 

индикатори за 

ефекта и пол-зите 

от реализацията на 

Стратегията 

Преки резултати / 

индикатори за 

изпълнението на 

планираните 

дейности 

Източници на 

информация 

Период на проверка 

 

Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 

1.1. Разширяване 

на мрежата от 

социални услуги и 

мерки в общината 

за подкрепа на 

уязвимите 

семейства и 

децата, за 

предоставяне на 

добра грижа за 

децата, социална 

интеграция на 

Мярка 1.1.1. 

Предоставяне на 

подкрепа на 

уязвимите 

семейства и деца в 

Центрове за 

обществена 

подкрепа  

 

 

 

 

Разкриване на нов 

Център за 

обществена подкрепа 

в град Самоков: 

 

  

 Продължаване и 

разширяване на 

дейността на ЦОП и 

превръщането им в 

междуобщински ; 

 

 Увеличаване 

капацитета на ЦОП в 

гр. Пирдоп 

(капацитет 60), 

Пирдоп ще 

продължи да 

предоставя всички 

услуги, описани по-

горе, и да действа 

като  

междуобщинска 

услуга във всички 

Решения на 

Общинските 

съвети за 

разкриване на 

услугите 

Заповед на 

Изпълнителния 

директор на 

АСП за ДДД 

 

 

 

2016-2017 
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семейството и 

децата и 

индивидуално 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 1.1.2.  

Осъществяване на 

комплексна 

програма за ранно 

детско развитие с 

обхват най- 

уязвимите 

семейства и деца 

 

 

 

Популяризиране  и 

разширяване на  

мобилната дейност на 

ЦОП  и предоставяне 

на услуги в съседни 

общини;   

 

 

 

 

 

 

 

Превенция на 

нежелана и ранна 

бременност. 

Откриване на 

кабинети по 

семейно 

планиране.  

 

 

 

 

общини от 

Средногорски регион 

(Антон, Златица, 

Мирково, Чавдар, 

Челопеч и 

Копривщица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информиране, 

консултиране и 

обучения по 

въпросите на 

семейното 

планиране; 

 Услуги по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколи 

от проведени 

обучения 

 

 

 

Списъци с 

участници 

Информационни 

материали от 

проведени 

кампании 
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Мярка 1.1.3 

Превенция на 

изоставянето на 

деца и 

настаняването им 

в специализирани 

институции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развиване на умения 

за родителстване и 

пренатална подкрепа. 

Тази дейност включва 

съвместна работа на 

ЦОП в общината, 

кабинети по семейно 

планиране, здравни 

медиатори, лични 

лекари, лекари 

специалисти от 

доболничната, 

болничната и 

спешната помощ.  

 

 

 

 

 

 Осигуряване на 

здравни грижи. Тази 

дейност ще бъде 

осъществявана  

съвместно от лични 

репродуктивно 

здраве; 

 

 

 

 

 

 Подкрепа, 

информиране и 

консултиране за 

необходимостта от 

ранна регистрация 

на бременността; 

 Включване на 

социален работник 

при проследяване на 

бременността  

(на здравословното 

състояние на 

бременната и на 

социалната среда) 

при всички 

регистрирани 

случаи; 
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Мярка 1.1.4 

Включване на 

поне 90% от 

децата в 

предучилищна 

възраст в детска 

градина и на 

всички деца в 

задължителна 

училищна възраст 

в подходяща 

форма на 

образование  

 

 

 

 

лекари, ЦОП в 

общините, общински 

администратори, 

кметове и кметски 

наместници, здравни 

медиатори, детски 

заведения и ще 

включва: 

 

 

 

 

 

 

 

Развитние на  

услуги в подкрепа на 

родителската грижа 

за деца до 6 години. 

Предоставят се от 

ЦОП в общините 

съвместно с лечебни 

заведения, 

образователни 

институции, дирекция 

 

 Проследяване на 

развитието на 

детето;  

 Информиране и 

консултиране по 

въпроси, свързани с 

развитието на 

детето; 

 Информиране и 

консултиране по 

въпроси, свързани с 

нуждите на детето и 

умения за 

разпознаването им; 

 Извършване на 

редовни 

имунизации. 

 

 

 Обхващане в 

детски ясли и 

градини. 

Планирането на 

местата в яслите и 
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Мярка 1.1.5 

Осъществяване на 

програми за 

превенция на 

всички форми на 

насилие над и от 

деца и подкрепа 

на жертвите на 

насилие, 

експлоатация и 

трафик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Социално 

подпомагане”, 

организации с 

нестопанска цел. 

 

 

 

 

 

 

  Превенция на 

агресивно поведение 

сред децата, 

развиване на 

познание за 

насилието, неговите 

симптоми и уменията 

за защита от него; 

 

Преодоляване на 

последиците от 

преживяното насилие 

за деца, жертви на 

насилие и/или 

трафик; 

детски  градини ще 

бъде съобразено с 

темповете на 

демографско 

развитие.  

 

 Провеждане на 

обществени 

кампании за 

предотвратяване на 

насилието от и над 

деца, както и други 

форми на 

злоупотреба и 

експлоатация. 

 Информационно-

консултативен 

кабинет към 

МКБППМН и ЦСРИ:  

 

 Работа с уязвими 

семейства и деца от 

ЦОП и ДЦРДУ в 

общините за 

подобряване на 
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Превенция на 

рисково поведение - 

агресия, насилие, 

отклоняващо се 

поведение, рисково 

поведение на деца и 

младежи 

 Извънучилищни 

дейности и осмисляне 

на личното време на 

децата. 

Работа с деца - 

извършители на 

противообществени 

прояви и с рисково 

поведение, за 

подкрепа на децата в 

развиване на 

просоциално 

поведение.   

 

взаимоотношенията 

в семействата, 

развиване на 

социалните им 

ресурси, съдействие 

за решаване на 

битови и жилищни 

проблеми; 

 

 

 

1.2. Създаване на 

нови социални 

услуги и 

увеличаване на 

Мярка 1.2.1. 

Предоставяне на 

подкрепа на 

близки и 

Подкрепа за 

семействата на 

близки и роднини, 

които полагат грижи 

Включване на поне 2 

работещи 

професионални 

приемни семейства 
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капацитета на 

съществуващите 

услуги, които 

развиват и 

подкрепят форми 

на алтернативна 

семейна грижа  

 

 

роднините, при 

които е настанено 

дете.  

 

 

Мярка 1.2.2. 

Развитие на 

приемната грижа и 

включване на 

поне 60 работещи 

професионални 

приемни 

семейства към 

края на действие 

на Стратегията.  

 

 

Мярка 1.2.3.  . 

Развиване на 

услуги в подкрепа 

на кандидат-

осиновители, 

осиновители и 

осиновени деца.  

за дете от наличните 

и планирани за 

разкриване ЦОП. 

 Развитие на 

приемната грижа 

 

Центровете за 

обществена подкрепа 

ще изпълняват 

дейности по 

информационни 

кампании, оценка, 

обучение, 

назначаване и 

подкрепа на приемни 

семейства; 

 

 

 

 

Развиване на услуги в 

подкрепа на 

кандидат-

осиновители, 

осиновители и 

към края на 

действие на 

Стратегията.  

 

 

 разкриването на 

Центрове за приемна 

грижа в областта.  

 Обучение и 

подготовка на 

кандидат 

осиновители от ЦОП.  

 Подкрепа на 

осиновители и 

осиновени деца ЦОП 

в съответната 

община. 
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осиновени деца.  

 

 

 

 

 

1.3. Разширяване 

на броя, 

капацитета и 

спектъра от 

дейности на 

социалните услуги 

за подкрепа на 

социалното 

включване на 

децата с 

увреждания. 

 

Мярка 1.3.1 

Подкрепа към 

родителите с цел 

превенция на 

изоставянето на 

деца с увреждания 

и намаляване на 

настаняването на 

деца с увреждания 

в специализирани 

институции   

 

Мярка 1.3.2 

Осигуряване на 

достъп до здравна 

грижа, 

медицинска и 

социална 

рехабилитация на 

 

 Предоставяне на 

подкрепа за 

семействата с деца с 

увреждания в 

съществуващите и 

новоразкрити  ЦОП. 

Разширяване на 

програмите, които 

предлагат домашни 

грижи - Личен 

асистент, Социален 

асистент и Домашен 

помощник за деца и 

лица с увреждания.  

Осигуряване на 

помощни средства 

чрез ДСП по Закона 

за интеграция на 

 Да се разработи 

механизъм за 

сътрудничество 

между системата на 

здравеопазването и 

социалните услуги 

(ЦОП и ЦСРИ ) в 

случаите на риск от 

раждане на дете с 

увреждане с цел 

предоставяне на 

психологически 

консултации и 

подкрепа на 

родителите;  

 Да осигури  

развиването на  

социалните услуги – 

Личен асистент, 
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деца с увреждания 

и подкрепа за 

техните семейства. 

 

 

 

 

хората с увреждания.  

  

 Интегриране на 

децата с увреждания 

в масови училища с 

ресурсни учители - 

осъществява се от 

училищата, РИО на 

МОН, Екипа за 

комплексно 

педагогическо 

оценяване (ЕКПО) 

към РИО с подкрепата 

на общините; 

  

Социален асистент и 

Домашен помощник;   

 Осъществяване 

на кампании и 

работа в общността 

за приемане на 

децата с увреждания 

в учебни и детски 

заведения; 

1.4 Разширяване 

на броя, 

капацитета и 

спектъра от 

дейности на 

социалните услуги 

за подкрепа на 

включването и 

реализация на 

лицата с 

Мярка 1.4.2 

Разширяване на 

социалните услуги 

в домашна среда 

за подкрепа в 

ежедневието на 

хората с 

увреждания и 

техните семейства. 

 

 Развитие на 

съществуващите 

ЦСРИ, чрез 

изграждане на 

мобилни екипи към 

тях; 

 Разширяване на 

обхвата на услугите, 

които предлагат 

домашни грижи за 

 Разширяване 

дейността на 

новоразкрития 

ДЦДЛУ в  

гр. Златица – 

общинска услуга (с 

тендеция за ДДД) и 

превръщането му в 

междуобщинска 

услуга.  

Решения на 

Общинските 

съвети за 

разкриване на 

услугите 

Заповед на 

Изпълнителния 

директор на 

АСП за ДДД 

 

2016-2018г. 
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увреждания. 

 

  хора с увреждания; 

 Разширяване на 

услугите в подкрепа 

на близките, които 

полагат грижи за 

хора с увреждания в 

домашна обстановка.  

 

 Да продължи 

предоставянето 

социални услуги в 

домашна сред чрез  

националните 

програми - ДП, СА, 

ЛА, ОП ”РЧР”; 

 Увеличаване на 

броя на 

потребителите на 

Домашен социален 

патронаж . 

 

 

 

Направление 4 Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги. 

4.1Продължаване 

изграждането  и 

развитието на 

капацитет за 

управление и 

планиране на 

социални услуги 

в структурите на 

общинско ниво. 

 

Мярка 4.1.1. 

Адекватно 

ресурсно 

обезпечаване на 

развитието на 

отделите, 

ангажирани с 

администрирането 

и управлението и 

развитието на 

социалните услуги 

на територията на 

Повишен капацитет 

за управление на СУ 

на представители на 

администрацията, 

дирекции социално 

подпомагане;  

 

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 
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всяка от общините 

в областта.  

 

придобият адекватни 

управленски умения 

и практика.  

Привличане на 

специалисти чрез 

други доставчици на 

социални услуги/или 

с НПО, в рамките на 

съществуващи или 

новосъздадени 

партньорски 

взаимодействия на 

местно и регионално 

ниво, с цел по-

ефективно и гъвкаво 

използване на 

съществуващия 

набор от 

специалисти в 

общините и в 

областта или с цел 

оптимизиране на 

разходите за високо 

квалифициран 

персонал.  
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4.2Развиване 

капацитет за 

управление на 

социални услуги 

в доставчиците 

на социални 

услуги. 

 

Мярка 4.2.1. 

Развитие на 

професионални 

умения и опит за 

гъвкаво и 

ефективно 

управление на 

социалните услуги  

Мярка 4.2.2. 

Повишаване на 

квалификацията и 

умения на 

управленския 

персонал в 

действащите 

социални услуги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осъществяване 

на поредица от 

базисни и 

надграждащи 

обучения за 

повишаване на 

управленския опит и 

квалификацията на 

работещите в СУ  

 Осигуряване на 

обучение и 

периодични 

консултации за 

ръководителите 

(ръководните екипи) 

на доставчиците на 

социални услуги на 

местно ниво (най-

малко веднъж 

годишно), с цел 

повишаване на 

компетентността им 

по отношение на 

планирането, 

осигуряването и 

 Изградена 

мрежа от достъпни 

и качествени 

социални услуги, 

осигуряваща 

възможност за 

повишаване 

качеството на живот 

на максимален брой 

деца и лица, 

попаднали или 

живеещи в риск, 

чрез предоставяне 

на пълноценна 

грижа за създаване 

на условия за 

реално включване; 

 

 Подобрено 

равнище на 

създадени 

възможности за 

достъп до услуги на 

максимален брой 

нуждаещи се хора;  
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Мярка 4.2.3. 

Въвеждане на 

системи на 

супервизия  

ефективното 

управление на 

финансовите 

средства и други 

ресурси, необходими 

за осъществяване на 

набора от социални 

услуги, предоставяни 

от съответния 

доставчик.  

  Осигуряване на 

обучение и 

методическа 

подкрепа за 

повишаване на 

компетентността на 

специалистите, 

управляващи 

социалните услуги, 

за познаване и 

ефективно прилагане 

на съществуващата 

нормативната уредба 

и добрите практики 

за администриране и 

 

 Повишен 

капацитет за 

управление на  

представители на 

администрацията, 

дирекции социално 

подпомагане;.  
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 управление на 

социални услуги в 

България.  

  Осигуряване на 

обучение, 

възможности за 

обмяна на опит и 

консултиране по 

въвеждане на 

практика за работа с 

доброволци при 

предоставянето на 

социални услуги на 

местно и регионално 

ниво;  

 Въвеждане на 

практиката за 

осъществяване на 

индивидуална и 

групова супервизия, 

като елемент от 

системата за 

управление на 

човешките ресурси и 

като средство за 
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осигуряване на 

качество на 

предоставяните 

услуги. 
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  В. План за действие 

 `5. Управление и координация на изпълнението на стратегията 

        5.1 Структури за координация на общинско ниво  

Отговорности и роля в изпълнението на стратегията – нормативно е 

определено, че месното самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а 

местната изпълнителна дейност от Кмета на общината и общинската администрация, 

които съвместно осъществяват местната власт. 

 Роля и отговорности на Общинския съвет: 

 - обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на 

територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по 

предложение на кмета на общината; - одобрява докладите за изпълнението на 

програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги по 

предложение на кмета на общината; - съгласува проектни предложения за 

финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината 

и планирани в Общинската стратегия. 

  - взема решения, свързани с развитие на социални 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. 

 

 Роля и отговорности на Кмета на общината: 

  - организира разработването на общинските програми и планове за развитие на 

социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията им и 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; - представя годишен и 

заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за 

развитие на социални услуги за одобряване от Общинския съвет;  
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- участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие на социалните услуги като част от Общинската стратегия;  

- търси възможности за финансиране от различни финансови източници за 

реализиране на конкретните общински дейности, планирани в съответния общински 

компонент на областната стратегия. 

  Ресурси: 

Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията – за да се гарантира 

качеството и ефективността на социалните услуги трябва да се осигури квалифициран и 

компетентен персонал за предоставяне на такива услуги. На него трябва да се осигури 

провеждането на обучения и консултации, обмяна на опит и добри практики, с цел лицата, 

ангажирани с управлението и предоставянето на социални услуги да развиват своя 

капацитет.  

  Необходими средства за финансиране на социалните услуги в общината За 

финансиране на дейностите за реализация на стратегията са необходими средства, но 

имайки предвид, че страната се намира в сериозна финансова (бюджетна) криза и 

развитието на социалните услуги в повечето случаи са държавно делегирани дейности и 

средствата се осигуряват от държавния бюджет, то финансирането им изглежда доста 

проблематично. В резултат на това част от недостигащите средства за инвестиции в 

социалния сектор, които държавния бюджет не може да осигури, ще могат да се финансират 

по мерки на новите Оперативни програми . 

       5.2. Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО   

Общинската стратегия е отворена, като следва динамиката на промяната в развитието на 

показателите, които определят възникналите нови потребности на рисковите групи. 

Мониторингът и оценката на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е 

естествен завършек на процеса по планиране, предоставяне и управление на социалите услуги 

на територията на дадена община.  

  С тази задача се занимава областното Звено за мониторинг и оценка (ЗМО), което 

прилага на практика системата за мониторинг и оценка, разработена като неразделен компонент 

на общинската стратегия.  

Основна задача при мониторинга е да се следи процесът на изпълнение и да се 

измерва напредъкът в постигането на заложените цели и ефективността на общинската 

стратегия и интервенциите в хода на тяхната реализация. В резултат от осъществявания 

мониторинг могат да се направят своевременни корекции в начина им на изпълнение. 

Основните цели на мониторинга са: 
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 да се оцени постигнатият напредък в изпълнението на услугите и дейностите 

спрямо  предварителния план; 

 да се измерят постигнатите преки резултати от осъществените дейности в 

сравнение с  индикаторите, заложени в процеса на планиране; 

 да алармира за възникнали трудности, проблеми и рискове за изпълнението на 

годишния план и целите; 

 да препоръча възможни решения за преодоляване на рисковете, конкретни мерки 

и корекции (ако е необходимо) в плана и следващите дейности за постигане на заявените цели 

на стратегията. 

Основните инструменти за мониторинг, които ще бъдат използвани в системата за 

наблюдение 

 и оценка на изпълнението на общинската стратегия за социалните услуги, включват: 

 Матрица на логическата рамка на общинската стратегия; 

  Срокове за изпълнение на планирани дейности, годишни планове, графици; 

 Формати на отчети, таблици за събиране на статистическа информация, други 

формуляри, 

             използвани за набиране на информация и нейното анализиране; 

 Планове за провеждане на мониторинг; 

 Система от индикатори за измерване на процеса на изпълнение, които 

съответстват на целите на общинската стратегия. 

Оценката на стратегии и политики за социално включване, каквато е областната 

стратегия за развитие на социалните услуги, е важен инструмент в управлението на 

социалната промяна. 

Основните цели на оценката са: 

 да даде вярно и обективно заключение каква промяна е постигната в мрежата от 

социални и интегрирани услуги в резултат от изпълнението на общинската стратегия; 

 да измери до каква степен са постигнати очакваните ефекти и ползи за целевите 

групи в сравнение с индикаторите, заложени в процеса на планиране; 

 да оцени дългосрочното въздействие от изпълнението на стратегията върху  

рисковите групи; 

 да препоръча приоритети и насоки за развитие на социалните услути в следващите 

             стратегии и програми. 

В системата за мониторинг и оценка са заложени две оценки – междинна (в 

средата на плановия период) и финална (при приключване на изпълнението на стратегията), 

която ще даде насоките за програмиране на развитието на социалните услуги през следващия 

планов период. 

Постиженията от реализацията на общинската стратегия ще бъдат оценявани по 
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следните основни критерии за оценка, приети в европейската и световната практика: 

 Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните 

проблеми и конкретните потребности и възможности на рисковите групи; 

 Ефикасност на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати спрямо 

планирания обхвати обем на дейностите, спазването на времевия график, 

планираните/вложените ресурси; 

 Ефективност – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, 

както и на степента на обхващане на целевите групи, индивиди и общности в риск от 

изпълнените дейности. Качеството на предоставените услуги се оценява през призмата на 

ефекта и ползите за потребителите при задоволяването на техните потребности – индивидуални 

и общи за рисковата група; 

 Въздействие на общинската стратегия върху общия социален контекст, степен на 

постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени промени в 

състоянието на социалната среда и рисковите групи, на подобрението в мрежата от социални и 

интегрирани услуги; 

 Устойчивост на услугите, резултатите и ползите за целевите групи и 

продължението им след времевата рамка на стратегията. 

Конкретните дейности за мониторинг и оценка на общинската стратегия:  

 Преглед и анализ на документацията – планове и отчети за изпълнението на 

стратегията; 

 Мониторинг на общинския планове – поне една среща  годишно на общината с 

ДСП.  

 Изработване на годишен мониторингов доклад – констативен за напредъка на 

стратегията; 

 Финална оценка на въздействието на стратегията (от външен подизпълнител). 

 Звеното за мониторинг и оценка изготвя план за действие, в който се разписват 

основните задачи и срокове свързани с мониторинга и оценката  на Стратегията.  

Общинските екипи за координация и  мониторинг се сформират със заповед на кмета на 

общината, като в тях се включват представители на Общинска администрация, Д”СП”, 

педставители на свързани сектори - образование, здравеопазване, заетост, НПО. 

Ползи от мониторинга, анализа и оценката: 

 Постигане на прозрачност на управлението и процесите за прилагане и 

изпълнение на общинската стратегия и планираните интервенции; 

 Създаване на механизми за включване и участие на заинтересованите страни 

в управлението на процесите за прилагане и изпълнение на общинската стратегия и 

планираните интервенции; 
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 Създаване на инструменти за постигане на доверие и съгласие между 

заинтересованите страни, прогнозиране на реакцията на целевите групи и заинтересованите 

страни; 

 Постигане на контрол и минимизиране и/или смекчаване на негативните 

въздействия и рискове; 

 Намиране на причините за всяка неочаквана или отрицателна реакция на 

крайните бенефициенти, както и препоръки какви мерки да бъдат взети. 

 

5.3 Основни партньори. Механизми на партньорството 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, както и годишният план за 

изпълнение са взаимосвързани стратегически документи на общинско ниво.  

Дейности и мерки по направление 5: Развитие на междусекторни и 

междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги. 

Специфична цел 5.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското 

партньорство в социалните услуги. 

Развитието на партньорството между общини и сектори, изграждането на мрежи на 

и местно ниво ще способства за съчетаването на наличните и потенциалните ресурси, 

допълването и съгласуването на дейностите на ангажираните институции от различните сектори 

с фокус потребителите на услуги, уязвимите общности и групи. 

Мярка 5.1.1. Изграждането на партньорство и работа в мрежа. 

Дейност 5.1.1.1. Организиране на обучения, семинари, работни срещи и др. 

осигуряващи 

формиране и развитие на умения за изграждане и поддържане на ефективни партньорства на 

местно и областно ниво и работа в мрежа. 

Дейност 5.1.1.3. Документиране и популяризиране на добрите практики в общините и в 

областта за осъществяване на партньорски взаимодействия при предоставянето и/или 

управлението на социални услуги и добрите практики за работа в мрежа при осъществяването 

на кампании за превенция на рисковото поведение или кампании за популяризиране на 

услугите. 

Мярка 5.2.1. Създаване на различни форми на партньорства. 

Дейност 5.2.1.1. Подписване на Споразумения за съвместна работа за иницииране и 

изпълнение на общи дейности, междуобщински и смесени услуги – определят се рамкови 

правила и области на съвместна работа; формализират се и се издигат на по-високо ниво 

традиционно добри взаимоотношения. 

Дейност 5.2.1.2. Организиране на работни срещи, обучения, семинари, обмяна на опит и 

добри практики. Междуобщинските срещи са с участието на всички заинтересовани институции, 
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в чиито компетенции попадат групите в риск (като ДСП, ДБТ, доставчици на социални и здравни 

услуги, училища, НПО и др.). 

Дейност 5.2.1.3. Планиране и изпълнение на съвместни проекти с допълване на 

наличните ресурси на съседни общини за изпълнение на Областната стратегия и на общинската 

стратегия. 

Дейност 5.2.1.4. Съвместно развитие на мобилни екипи за осигуряване на подкрепа на 

деца, хора с увреждания и самотни стари хора. 

 

6. Ресурси 

6.1Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

  

 

Сравнителна таблица за броя на персонала преди стартирането (2015) и в хода 

на изпълнението на стратегията (2016– 2020 г.)  

Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги 

 

Сравнителна таблица за броя на персонала преди стартирането (2015) и в хода на 

изпълнението на стратегията (2016– 2020 г.)  

Вид на услугата  Към ...2015 година Период 2016-2020 

година 

Общ капацитет 

на услугата 

Зает 

персонал 

Планиран 

капацитет  

Необходим 

персонал 

Услуги в общността 

Личен асистент 30 23 45 31 

Домашен социален патронаж 50 4 50 4 

Център за обществена 

подкрепа 

30 3 60 12 

     

общо     

Специализирани институции 

Няма     
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общо     

Други резидентни услуги  

Няма     

     

     

     

общо     

Други общински услуги и социални дейности 

Клуб на пенсионера 30 1 30 1 

     

     

     

     

     

общо     

Общо – за всички услуги 140 31 185 48 

 

 

 

7.1.1. Изграждане на административен и организационен капацитет за 

управление на услугите 

           Изграждането на капацитет за реализиране на Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Антон  има за цел да повиши административния и организационен 

капацитет на всички институции - участници в реализацията на стратегията, така че да осигури 

благоприятна среда, в която хората, ангажирани с нейното изпълнение – от административните 

позиции (отговорни за планиране на реформирането или разкриването на нови услуги, 

финансовото им обезпечаване), до специалистите, които директно предоставят социални услуги 

за рисковите групи, да реализират пълния си потенциал. Тази част от настоящата стратегия 

представя дейностите и мерките насочени към развитие на капацитета на човешките ресурси, 

ангажирани както с управлението, така и с предоставянето на съществуващите услуги и целят да 

осигурят разнообразни възможности за повишаване на професионалната квалификация, 

обогатяване на опита, въвеждане на иновативни практики в социалната работа, използване на 

ефективни механизми за осигуряване на участието на хората от рисковите групи в процеса на 

повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги.  
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Дейности и мерки по направление  4:  Развитие на капацитет за управление и 

предоставяне на качествени и ефективни социални услуги.  

Обща цел 4: Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на 

човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на 

община Антон, с активното участие на всички заинтересовани страни. 

Развиването на нови социални услуги и подобряването на качеството на мрежата от социални 

услуги, въвеждането на принципи на работа и взаимодействие, насочени към ефективност и 

ефикасност и  добро управление на услугие като цяло, изискват въвеждането на общинска 

политика за развитие на човешките ресурси в услугите и общинска администрация чрез 

обучения, супервизия и различни форми на подкрепа.  

Специфична цел 4.1. Продължаване изграждането  и развитието на капацитет за 

управление и планиране на социални услуги в структурите на общинско ниво. 

Мярка 4.1.1. Адекватно ресурсно обезпечаване на развитието на отделите, 

ангажирани с администрирането и управлението и развитието на социалните услуги на 

територията на всяка от общините в областта.  

Дейност 4.1.1.1. Осигуряване на адекватен брой служители (не по-малко от 2) в 

отделите, ангажирани с разкриването и управлението на социалните услуги на територията на 

общината;  

Дейност 4.1.1.2. Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на 

опит и добри практики, с цел развитие на капацитета на екипа в общината, ангажиран с 

управлението на социалните услуги и на доставчиците, които да осигурят:  

 Повишаване на капацитета на служителите за изследване на потребностите на 

общността и планиране на вида и обхвата на услуги по превенция на рисковите 

фактори и услуги за целевите групи в риск (деца, семейства, хора с увреждане, 

самотно живеещи стари хора и т.н.); 

 Изграждане на административен капацитет за реформиране и преструктуриране 

или закриване на съществуващи социални услуги, в съответствие с приоритетите и 

мерките на настоящата стратегия.  

 Повишаване на компетентността на специалистите за финансово планиране и 

осигуряване и ефективно управление на финансовите средства и други ресурси, 

необходими за осъществяване на социалните услуги на територията на общината;  

 Повишаване на компетентността за планиране и осъществяване на политики и 

програми за развитие на човешките ресурси, ангажирани с предоставянето на 

социални услуги в общината, обхващащи: развитие на системата на подбор, 

обучение, управление и задържане на персонала, въвеждане на гъвкави системи за 
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възнаграждения, обвързани с обема и качеството на предоставяните услуги и 

индивидуалното представяне и др.  

 Повишаване на познанията на специалистите в общината по прилагането на 

съществуващата нормативната уредба и добрите практики за администриране и 

управление на социални услуги в България (държавно делегирана дейност; с 

финансиране от общинския бюджет или с друго външно финансиране, осигурено от 

дарители или със средства от проекти);  

 Повишаване на уменията и промяна на нагласите към възлагане на предоставянето 

на социални услуги на външни доставчици - неправителствени организации или 

търговски дружества;  

 Повишаване на капацитета за наблюдение и оценка, както и за оказване на 

методическа подкрепа за повишаване на качеството на предоставяните социални 

услуги на територията на общината. 

  Специфична цел 4.2. Развиване капацитет за управление на социални услуги в 

доставчиците на социални услуги. 

Мярка 4.2.1. Развитие на професионални умения и опит за гъвкаво и ефективно 

управление на социалните услуги  

В допълнение на подобряването на основните професионални умения на специалистите, 

ангажирани с администриране и управление на социалните услуги, се предвиждат следните 

дейности за изграждане на нов тип професионални компетенции, необходими за стартиране на 

нови услуги.  

Дейност4.2.1.1. Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за 

професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови 

социални услуги, за да се придобият адекватни управленски умения и практика за:  

 Анализиране на потребностите, проблемите и ресурсите в общността, свързани с 

разширяване на обхвата, повишаване на ефективността или със създаване на нови 

социални услуги;  

 организация на работата по предоставяне на новите услуги;  

 изграждане на стратегии за популяризиране на услугитe и спечелване на 

доверието на клиентите;  

 развитие на между институционалното сътрудничество, както и привличане на 

представители на заинтересованите страни - граждани, НПО и др. в процеса на 

осигуряване на ефективността и качеството на новите услуги;  

 договаряне предоставянето на социални услуги и взаимоотношения в този процес;  

 финансово управление и контрол;  
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 наблюдение и оценка на социални услуги, ориентирано към резултатите и 

постигнатото качество.  

  

Мярка 4.2.2. Въвеждане на системи на супервизия  

Разработването и въвеждането на ефективни системи за супервизия в практиката на 

доставчиците ще стимулира развитието на капацитета за реализиране на Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги в община Антон и ще осигури качество на предоставяните 

услуги. 

Дейност 4.2.2.1. Поредица от обучения, които да развият капацитета на доставчиците на 

общинско и регионално ниво за осъществяване на супервизия, съобразена със спецификата на 

предоставяните услуги.  

Дейност 4.2.2.2. Въвеждане на практиката за осъществяване на индивидуална и групова 

супервизия, като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за 

осигуряване на качество на предоставяните услуги. 

 

 

Специфична цел 4.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на 

социалните услуги. 

Мярка 4.3.1. Умения за насърчаване на изграждането на партньорства и работа в 

мрежа  

Дейност 4.3.1.1. Организиране на обучения, семинари, работни срещи и др. 

осигуряващи формиране и развитие на умения за изграждане и поддържане на ефективни 

партньорства на местно и регионално ниво и работа в мрежа.  

Дейност 4.3.1.2. Създаване и използване на програми за обмен на различни 

професионалисти, в рамките на общината.  

6.2Финансови и материални ресурси  

6.2.1Източници на финансиране 

Ресурсното обезпечаване на изпълнението на мерките и дейностите на Стратегията се 

осъществява чрез общинския и държавен бюджет, както и средства по оперативните 

програми. Средствата за финансиране на планираните социални услуги се определят 

спрямо национални стандарти за финансиране на дейностите в комплексите от социални 

услуги.  За определянето на общия размер на необходимите средства за всяка от 

планираните социални услуги ще се определи финансов ресурс, чрез който 

предоставянето на услугата да се обезпечи. При определяне размера на средствата за 

текуща издръжка ще се има в предвид следното:  
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 За услугите, за които има определен единен разходен стандарт за разпределение на 

дейностите, финансирани чрез общинския бюджет, на местни и делегирани от държавата 

дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности 

през 2016 г., ще се ползва съответният стандарт;  

 За услуги, за които няма определен единен разходен стандарт, ще бъде определен 

примерен стандарт на база пресметнати разходи за предоставянето на услугата, практика по 

осъществяване на дейности, близки с дейностите по предоставяне на услугата или като част от 

единния разходен стандарт на услуга, близка по характер до планираната социална услуга. При 

определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на делегираните от държавата 

средства за общината, която е призвана да предоставя социалните услуги, съобразно местните 

потребности. Ето защо се очаква плавно покачване на местните разходи за социални дейности в 

абсолютна стойност при запазване на водещата роля на държавно делегираните средства в 

структурно отношение.  

Финансовите средства за осигуряване изпълнението на Годишния план за развитие на 

социалните услуги ще се явяват ежегодно обособени раздели от бюджета на Общината. 

Изключение прави само социалният патронаж, който се финансира от общините със 

собствени приходи.  

Възможностите на държавния бюджет, респективно на общинския са ограничени и в тези 

условия, ключови за осигуряване  на заявените намерения финансиране ще бъдат дейности по 

участие в проекти и програми.  

7Комуникационна програма 

7.1Цели, задачи и методи 

Реализирането на стратегията ще се съпровожда от различни информационни 

мероприятия, които ще осигурят нейната публичност, както в процеса на разработване, така и 

по време на реализация. 

7.1.1Оперативно изпълнение на комуникационната програма 

Комуникационната програма се основава на следните принципи: 

 Прозрачност; 

 Координация на стратегията с други стратегически документи и програми на национално 

и местно ниво; 

 Ефективност при изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги; 

 Партньорство и сътрудничество между всички заинтересовани страни; 

 Достигане на информацията до най-голям брой заинтересовани лица; 
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Целеви групи: 

 Потребители на социални услуги; 

 Органи и институции на държавната и местната власт; 

 Неправителствени организации; 

 Доставчици на социални услуги; 

 Други. 

 Програмата за комуникация се основава на няколко основни форми: директна 

комуникация, комуникация чрез масовите медии - местни, регионални и национални, 

комуникация чрез Интернет, комуникация между партньорите и заинтересованите страни. 

 Чрез комуникационната програма се цели да се привлече общественото внимание и да се 

повиши чувствителността на обществото към хората от различните уязвими групи,  към  техните  

потребности  и  възможности  за  решаване  на  проблемите  им,  както  и  към  въпросите,  

свързани  с толерантността, социалната интеграция, равни права и др 


