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Резюме  
 

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Kюстендил (2016 – 

2020 г.) е разработена като секторна политика на областта и ще бъде представена пред 

Областния съвет за развитие. Стратегията е създадена в партньорство между заинтересованите 

страни в област Кюстендил – областна администрация,  деветте общински администрации на 

територията на област Кюстендил, териториалните структури на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП) – в частност Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил  

и четирите дирекции „Социално подпомагане”, доставчици на социални услуги и граждански 

организации (НПО). 

Създаването на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Кюстендил е 

нормативно регламентирано в чл.19, ал.1 от Закона за социално подпомагане и в чл. 36а от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

  

Обхват: Планираните услуги и мерки ще се изпълняват на територията на област Кюстендил  

през следващите пет години (2016 – 2020 г.), за да се осигури достъпа до социални услуги на 

всички уязвими общности, всички възрастови групи и всички общини на територията на 

областта. Стратегията проектира развитието на социални услуги и на пакет от общински 

политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на 

проблемите на рискови групи.  

 

Визия: Област Кюстендил – регион с развита модерна система от достъпни социални услуги, 

повишаващи качеството на живот на децата и семействата, местните общности, групи лица в 

риск, подкрепящи тяхната пълноценна реализация и самостоятелност и същевременно 

отговарящи на реалните нужди с осигурен равен достъп и непрекъснато подобряване на 

качеството. 

  

Стратегията се основава на принципите на: 

 приемственост; 

 последователност; 

 съгласуваност и партньорство между институциите и социалните партньори; 

 прозрачност и информираност на обществото за провежданите политики.  

 

Реализирането на стратегията ще доведе до подобряване адаптивността, качеството на 

живот, преодоляване на изолацията и мотивиране на потребителите да се справят със 

социалната си неравнопоставеност.  

 

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и 

конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и за правата на детето.  

 

Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално 

своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, 

социално положение.  

 

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с 

идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от намеса за решаване 

на основни социални проблеми на жителите на областта. 
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 Приоритетно направление 1: Грижа за децата и семействата в риск.  

Обща цел 1. Гарантиране правата на децата в риск и насърчаване на устойчиво социално 

включване на тях и техните семейства, чрез:  

 Превенция на изоставянето, като се подобри грижата за децата в семейството и 

максимално се намали броя на децата, изоставени за отглеждане извън биологичното им 

семейство; 

 Деинституционализация чрез подмяна на институционалния тип грижа за деца с 

комплекс от модерни интегрирани социални услуги. Закриване на СИ за деца и 

осигуряване на качествена резидентна грижа.  

 Подкрепа на семействата при отглеждане на деца с увреждания;  

 Гарантиране на равен достъп до качествено образование и превенция на отпадане от 

училище;  

 Превенция на насилието над деца и осигуряване на адекватна професионална подкрепа 

на деца, жертви на насилие. 

 

 

 Приоритетно направление 2: Социално включване на уязвимите групи и лица в 

неравностойно положение.  

Обща цел 2. Създаване на условия за социално включване и интегриране на максимален брой 

хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в област 

Кюстендил, чрез: 

 осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в 

семейна/домашна среда; 

 намаляване на броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие 

на алтернативна резидентна грижа от семеен тип; 

 достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими 

групи; 

 реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо 

поведение. 

 Ограничаване на бедността и социалното изключване на групите живеещи под прага на 

бедност, в съотвестствие с целите поставени в Програма Европа 2020. 

 

 

 Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора 

 Обща цел 3. Създаване на условия за пълноценен живот на хората от третата възраст чрез 

ефективно управление на социалните услуги, изграждане на модерна инфраструктура и 

превенция на социалното изключване, и подкрепа на работата по ранна диагноза на лицата в 

риск от деменция, чрез:  

 Подпомагане на процеса на социално включване; 

 Осигуряване на пълноценен живот на старите хора в общността.  

 Осигуряване на превенция и ранна диагностика на застрашените от деменция и 

подобряване на качеството на живот на вече засегнатите. 

 Изграждане на модерна инфраструктура. 
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Други дейности, които ще подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в 

Областната стратегия, обхващат: 

 

 Развитието на човешките ресурси с цел създаване на ефективна система за подкрепа на 

развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на 

територията на област Кюстендил, с активното участие на всички заинтересовани 

страни; 

 

 Утвърждаване на партньорство между заинтересованите страни и междусекторно 

сътрудничество при изпълнението на интегрираните хоризонтални мерки с цел 

повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на 

достъп на ползвателите до тях чрез реализиране на ефективни и ефикасни прояви на 

партньорство между заинтересованите страни и междусекторно сътрудничество в 

сферата на интегрираните услуги и хоризонтални мерки.  

 
 

В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане 

на общите и специфични цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на 

институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, 

необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативен план с времева рамка за 

изпълнението на стратегията. 

 Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно, 

респективно на общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в 

съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и 

планираните дейности за посрещането им.  

С изпълнението на Областната стратегия в област Кюстендил ще се развие модерна 

социална политика в подкрепа на лица, семейства и общности в областта в съответствие с 

националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности. 
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Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 

1. Контекст 

1.1.  Предистория: как е създадена стратегията  

Инициативата за областно планиране на социалните услуги в област Кюстендил е в 

съотвествие с изискванията на чл.36а и чл.36б от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане. Тя е в синхрон с националните приоритети на социалната политика в 

Република България. Стратегията въвежда комплексен модел за планиране, разработване и 

осигуряване на услуги на областно равнище, насочен към гарантиране изграждането на по-

ефективна и ефикасна система за предоставяне на социални услуги и използването на 

съществуващите национални програми и финансовите инструменти на Европейския съюз. 

Планирането е осъществено от Областен оперативен екип, включващ представители на 

областна администрация Кюстендил, Регионалната дирекция „Социално подпомагане” (РДСП) 

Кюстендил, Община Кюстендил и Дирекция „Социално подпомагане“ - Кюстендил. Процесът 

на планиране се базира на извършения анализ по общини на нуждите на рисковите групи и 

ресурсите на общините, завършен през декември 2015 г. с участието на териториални работни 

групи в общините. Разработването на стратегията е извършено в периода октомври-декември 

2015 г., съгласувана е със заинтересованите страни на областно и общинско ниво през януари 

2016 г. и е внесена за обсъждане и одобрение в Областния съвет за развитие през януари 2016 

година. В процеса на планиране са включени представители на всички заинтересовани страни 

от областта, обединени в работни групи на териториален принцип по общини. Работните групи 

участваха на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от 

адекватна работеща областна стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да 

допринесе за решаване на острите социални проблеми сред населението в област Кюстендил. 

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

 Партньорство и планиране с участие, което осигурява приноса и взаимодействието 

между всички заинтересовани страни – местни, регионални и държавни институции, 

ведомства и организации; 

 Съответствие с реалните нужди на групите и общностите в риск; 

 Изпълнимост и приложимост на планираните социални услуги и мерки; 

 Финансова и социална ефективност; 

 Равни възможности за достъп; 

 Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки. 

 

 

1.2. Обхват и фокус на стратегията 

Областната стратегия за социалните услуги обхваща социалните услуги и мерки, които 

са необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите и 

групите в риск в област Кюстендил в съответствие с техните реални потребности и съвременни 

стандарти.  

Видове услуги и обхват на рисковите групи. Областното планиране има за цел да очертае 

насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите 

групи в област Кюстендил и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа 

гледна точка. Затова обхватът на интервенцията е много широк - от съществуващите вече 
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услуги (като се посочва доколко те трябва да бъдат подобрени или запазени в техния настоящ 

вид), до развитието на нови социални услуги, като са посочени начините на достъп и връзката 

между тях. Освен това, стратегията обхваща тези хоризонтални мерки и дейности в други 

свързани сектори (като здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и 

инфраструктура), които имат отношение към ефективността на социалните услуги и са от 

ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и 

индивиди. Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на 

областта. В рамките й са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за 

предстоящите 5 години на интензивна интервенция. Изборът на приоритетите е основан на 

остротата на проблемите и наличните ресурси.  

Времеви обхват. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на 

територията на областта и ще обхванат период от 5 години – от 2016 до 2020 година 

включително, което предполага последователност и дългосрочност на интервенцията за 

реализацията на избраните стратегически приоритети и общи цели, обхващайки периода на 

актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област 

Кюстендил (2014-2020 г.) . 

 Географски обхват. Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на 

социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение 

обхватът на стратегията покрива всички 9 общини на територията на област Кюстендил, като 

се обръща специално внимание и на малките изолирани населени места, където живеят 

малобройни рискови групи. В общия контекст, създаването на областна стратегия идва да 

преодолее неравномерността в развитието на услугите и да осигури равни възможности за 

достъп до услуги за рисковите групи.  

Общите изводи от анализа на социалните услуги в областта е, че разпределението на 

услугите в област Кюстендил е неравномерно, а наличните услуги не отговарят на 

потребностите на населението, като част от съществуващите услуги са на трудно достъпни 

места и не достигат до нуждаещите се потребители. Липсват нови и адекватни на 

потребностите услуги. 

 

 

1.3. Съответствие с международни, национални и местни политики: 

Стратегията е разработена в унисон с принципите на международни нормативни актове, 

визиращи насоките за осъществяване на приоритетни политики в сферата на социалното 

развитие, като:  

 Всеобща декларация за правата на човека; 

 Конвенция на ООН за правата на детето; 

 Международен пакт за социални, икономически и културни права;  

 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа; 

 Европейска социална харта.  

 Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативният протокол към 

нея;  


 Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията;  

 

 Принципи на ООН от 1991 г. за защита на лицата с психични заболявания и 

подобряване на психиатричната помощ;  
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 Харта на основните права на ЕС;  

 

 Европейска социална харта;  

 

 Европейска харта на правата и отговорностите на възрастните хора, нуждаещи се от 

дългосрочни грижи и помощ;  

 

 Европейска харта на предоставящите грижа в семейството;  

 

 Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 - 2020 г.;  

 

 Европейска стратегия за здравеопазване;  

 

 Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно дългосрочните 

грижи за възрастни хора  

 

 План за действие за хората с увреждания на Съвета на Европа за 2006 – 2015 г.  

 

 Всеобща декларация за правата на човека на ООН;  

 

 Конвенция на ООН за правата на детето;  

 

 Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН;  

 

 Международния пакт за социални, икономически и културни права.  

 

При разработването са взети предвид стратегическите приоритети,  залегнали в 

Споразумението за партньорство на България с ЕС за периода, свързани с Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., която ще допринася активно за 

изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020” - в областта на трудовата 

заетост и борбата с бедността и социалното изключване.  

 

Национални приоритети в развитието на социалните услуги: 

 Един от основните  приоритети  на Националната програма за развитие: България 2020 е 

осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни услуги с цел превенция на социалното 

изключване. Подприоритетът е насочен най-вече към подобряване качеството на живот на 

уязвими групи, подпомагането им за независимост и реално участие в обществения живот, в 

подкрепяща общност и пълноценна реализация. Осигуряването на достъпни и качествени 

услуги е пряко обвързано с: насърчаване на социалното включване; промяна на модела на 

грижа за възрастните хора; осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено 

здравеопазване за уязвимите групи; осигуряване на достъпна среда; подобряване на 

жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните; подобряване на 

взаимодействието между сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните 

услуги. Въвеждането на нови подходи при предоставянето на услуги ще бъде постигнато чрез 

мултидиспциплинарен подход, индивидуализиране на услугите, прилагане на комплексна 

оценка и др. 

Последните стратегически документи в областта на социалната политика са в контекста 

на членството в Европейския съюз и са разработени при следване на Отворения метод на 
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координация. Националният доклад на България по стратегиите за социална закрила и 

социално включване 2013-2014 г. (приет от Министерския съвет на Република България на 

30.04.2014 г.) е тясно обвързан с Националната програма за реформи (НПР) на Република 

България (2014-2020 г.). Приоритетните насоки на провежданите политики в областта на 

социалното включване и социалната закрила са:  

 Активно включване на пазара на труда; 

 Развитие на междусекторни услуги за социално включване; 

 Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания; 

 Осигуряване на равен достъп до качествено образование;  

 Осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване; 

 Подобряване на жилищните условия на уязвими групи; 

 Борба с дискриминацията. 

 

Други национални документи, регламентиращи политиката в социалната 

сфера: 

 Национална програма за реформи на Република България (2012-2020 г.);  

 

 Национална програма за развитие: България 2020;  

 

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 2020;  

 

 Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в 

Република България (2012 - 2030 г.);  

 

 Актуализирана стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 

2008-2015 г.;  

 

 Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.;  

 

 Национален социален доклад на Република България 2011 – 2012 г.;  


 Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в 

България (2012 – 2030 г.)  

 

 Национална стратегия за детето 2008 – 2018 година;  

 

 Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 – 2020 

година.  

 

 Национална стратегия за дългосрочна грижа - приета с Решение на Министерски съвет 

№ 2 от 07.01.2014 г. и Плана за действие към нея. 
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Стратегически документи на областно ниво: 

 

 Областна стратегия и план за регионално развитие на област Кюстендил (2014 – 2020);  

 

 Общински планове за развитие;  

 

 Общински програми за закрила на детето;  

 

 Областни и общински програми и стратегии във връзка с развитието на социалните 

услуги на ниво община;  

 

Областната стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с 

нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, 

Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с 

увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови 

нормативни актове.  

 

 

2 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на 

потребностите в област Кюстендил 
 

 

Областната стратегия е изградена върху изводите и препоръките от цялостно проучване 

на ситуацията на територията на област Кюстендил . Анализът  е продукт на съвместните 

усилия на членовете на областния оперативен екип, общинските администрации, Дирекциите „ 

Социално подпомагане“, представители на услугите и НПО  и  обобщава резултатите от 

проучването и оценката на потребностите от социални услуги в общините на територията на  

област Кюстендил, проведено през месеците март  – декември 2015 г. Проучването на 

ситуацията в област Кюстендил е фокусирано върху нуждите на рисковите групи от социални 

услуги, в контекста на социално-икономическите проблеми, политики и мерки за социално 

включване с приоритет деинституционализация на услугите. Обобщените изводи от анализа на 

ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета и 

вида на предвижданите социални услуги, както и за избора на тяхната форма – начин на 

осигуряване на достъп и достигане до клиентите, разработването на „смесени” услуги за 

рискови групи, както и комбиниране на две или повече услуги между няколко населени места. 

Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както на различните участници в 

предоставянето на услугите - местна власт, териториални структури на АСП, граждански 

организации, доставчици, така и на настоящите и потенциалните ползватели – рискови групи и 

индивиди, за които са предназначени социалните услуги и мерки за социално включване. 

Анализът на ситуацията и оценката на потребностите идентифицира основните проблеми и 

формулира основните въпроси, които се отнасят до състоянието и развитието на социалните 

услуги на територията на област Кюстендил. В резултат от проучването са очертани основните 

фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и 
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причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от 

населението, на основата на социално-икономически и други неблагополучия.  

 

2.1 Тенденции в развитието на област Кюстендил  

 

Област Кюстендил е разположена в югозападната  част на страната  и попада в 

Югозападния планов район за развитие. На север, североизток и изток, областта граничи  със 

Софийска и Пернишка области, а на юг  с Благоевградска. На запад, границата на областта  

съвпада с държавната граница на Република България с  Република Македония и с Република 

Сърбия и Черна Гора.  

Административният център на областта – гр. Кюстендил е исторически обособен 

важен  комуникационен възел. Той е разположен на 86 км от гр. София на първокласен път № 6 

/Е 870/ и на 22 км от КПП Гюешево. Първокласният път № 6  Границата – Кюстендил – 

Радомир – София – Подбалкана – Бургас е главната пътническа артерия и връзка на столицата 

със съседна Македония през Куманово и Скопие. От града на югоизток започва второкласен 

път № 62 Кюстендил – Дупница – Клисура – Самоков, а на северозапад – третокласния № 601 – 

Кюстендил – Драговищица – Долно Уйно – Границата. 

Преминаването на европейските коридори  Е 8 и Е 4 през територията на областта,  

зоните на концентрация на уникални природни и  културно-исторически забележителности, са 

важна предпоставка и  реални условия за развитие на туризма и комплексно социално-

икономическо вътрешно и трансгранично сътрудничество. 

 Международните туристически маршрути през областта имат както транзитен 

характер (насочени към София или Черноморието), така и локална насоченост – свързана с 

местните религиозни, културни или природни феномени.  Особено благоприятно в това 

отношение  е съчетанието на природните забележителности и културно-историческото 

наследство на района на Кюстендил, Сапарева баня, Рила, Дупница, по поречието на р. Струма 

от Невестино до с. Шишковци, както и забележителното съчетание на природни с 

антропогенни туристически ресурси  по поречието на р. Рилска от гр. Рила до Рилския 

манастир. 

 

 Административно-териториално деление на област Кюстендил  

 

 Общини Територия 

кв.км. 

Брой кметства Брой населени места 

Бобов дол 206,2 16 18 

Бобошево 141,9 10 12 

Дупница 336,6 16 17 

Кочериново 180,0 10 11 

Кюстендил 964,3 47 72 

Невестино 441,7 21 23 

Рила 364,1 4 5 

Сапарева баня 181,9 4 5 

Трекляно 267,6 12 19 

Общо 3084,3 140 182 
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Територията на областта  включва общините Кюстендил, Дупница, Бобов дол, 

Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня и Трекляно, с обща площ от 3084,30 

кв. км (2.7% от територията на страната).  

 

Анализът очертава следните тенденции: 

Демографски процеси и икономическа активност в област Кюстендил 

 В сравнение със средното за страната, областта е сравнително ниско населена, като 

населението в отделните общини е разпределено неравномерно. 

Населението в областта е съсредоточено основно в двете най-големи общини - Община 

Кюстендил (60 681 души или 44% от населението на областта) и община Дупница (44 888 

души-33% от населението на областта). 

Към 30.06. 2014 г. населението на област Кюстендил е 127 978 души, което представлява 

1.8% от населението на България и нарежда областта на 20-о място по брой на населението в 

страната. В сравнение с 2013 г. населението намалява с 2 332 души, или с 1.8%. 

Население на област Кюстендил към 30.06.2015 г.  

 

Год. 
Население в 

областта - общо 
мъже жени 

2011 134 990 65 968 69 022 

2012 132 792 64 774 68 018 

2013 130 301 63 464 66 837 

2014 127 969 62 339 65 630 

30.06.2015 127 978 62 378 65 600 

 

Таблица:Население на област Кюстендил към 30.06.2015 г. по възраст 
 

Възраст (в 

навършени 

години) 

Общо Мъже  Жени 

Общо 127978 62378 65600 

0-4 4733 2461 2272 

5-9 5157 2626 2531 

10-14 5175 2689 2486 

15-19 5167 2676 2491 

20-24 4663 2559 2104 

25-29 6211 3392 2819 

30-34 7278 3901 3377 

35-39 8645 4571 4074 

40-44 9289 4781 4508 

45-49 9480 4833 4647 

50-54 9424 4863 4561 

55-59 9757 4802 4955 

60-64 10178 4798 5380 

65-69 10680 4814 5866 

70+ 22141 8612 13529 
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Мъжете са 62 378 (48.7%), а жените - 65 600 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 053 

жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастване на възрастта се 

увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. 

Продължава процесът на остаряване на населението. 

Увеличава се  населението на 65 и повече навършени години като в края на 2014 г. са 32 

319, или 25.3% от населението на областта. В сравнение с 2013 г. делът на населението в 

тази възрастова група нараства с 0.8 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 5.2 

процентни пункта. 

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. 

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.2%, а на мъжете - 21.2%. Тази 

разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската 

средна продължителност на живота при тях. 

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините 

Невестино (53.5%), Трекляно (47.8%) и Бобошево (36.3%) от населението на съответната 

община. Най-нисък е делът на възрастното население в община Дупница - 22.2%. 

Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 15 213, или 11.9% от общия брой на населението в 

областта, като спрямо 2013 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта. 

На регионално ниво относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините 

Дупница - 13.4%, Кюстендил - 12,0%, и Сапарева баня - 11.4% от населението на общината. 

Най-нисък е този дял в община Невестино - 3.8%.  

За област Кюстендил общият коефициент на възрастова зависимост е 59.1%, или на всяко лице 

в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна 

възраст. За сравнение, през 2013 г. този коефициент е бил 57.2%.  

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 42.7 

години през 2001 г. нараства на 44.7 години през 2010 г. и достига 46.9 години в края на 2014 

година.  

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете 

средната възраст на населението е 44.5 години, а в селата - 52.3 години. 

Видно от посочените данни  прогресивно намалява населението в активна 

работоспособна възраст 25 – 45 години. Последното е резултат, както от естественото 

движение на населението, така и от продължаващите миграционни процеси и 

неблагоприятната икономическа обстановка в областта.  

След завършване на средното си образование все повече млади хора напускат областта с 

цел продължаване на образованието си, търсене на работа в страната и чужбина и др. 

През периода 2012-2014 година се е запазила и неблагоприятната тенденция за ниска 

раждаемост в област Кюстендил. По данни на НСИ за  областта раждаемостта  е по-ниска от 

средната за страната. За 2014 г. е налице леко повишение на раждаемостта - 7,6 на 1000. При 

анализ на броя на ражданията и на абортите се вижда, че на 1000 жени във фертилна възраст се 

падат 39,42 раждания за последната година, което представлява леко повишаване спрямо 

предишните 2 години, броят на абортите намалява - 19,93 на 1000 жени във фертилна възраст. 
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Общата смъртност за област Кюстендил за 2014 г. е 19,0 на 1000, която е по- висока от 
тази за цялата страна (15,1 на 1000).  

Естественият прираст е отрицателен и бележи леко снижение - в абсолютни 

стойности (от 11,50 през 2012 г. на 11,40 през 2014 г.). 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2014 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ 

РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

Статистически райони 

Области 

2014 

Естествен прираст  

(брой) 

Естествен прираст  

(‰) 

общо град село общо град село 

Общо за страната -41 367 -16 304 -25 063 -5.7 -3.1 -12.9 

Югозападен район -7 754 -3 417 -4 337 -3.6 -1.9 -12.5 

Благоевград -1 122 -291 -831 -3.6 -1.6 -6.5 

Кюстендил -1 473 -619 -854 -11.4 -6.9 -21.5 

Перник -1 427 -724 -703 -11.2 -7.1 -26.1 

София -2 173 -601 -1 572 -9.1 -4.1 -17.0 

София (столица) -1 559 -1 182 -377 -1.2 -0.9 -6.3 
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2.2 Изводи за състоянието на мрежата от услуги в областта 

 

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на 

уязвимите групи от хора да развиват своята независимост и да водят самостоятелен начин на 

живот. Социалните услуги е необходимо да бъдат подкреящи отделния индивид, семейство или 

група, а не да имат санкциониращ характер. Социалните услуги са комплекс от мерки и 

дейности насочени към подкрепа на уязвимите групи и имат за цел както превенция на риска - 

да се минимизират негативните последици от този риск както и такива, които са насочени за 

справяне с  последиците от проблемите като дейности и услуги за рехабилитация, интеграция и 

ресоциализация . 

Социални услуги в Област Кюстендил по видове и брой клиенти на всяка от тях към 31. 

12.2 015 г. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ: 

 

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ „ОЛГА СТОЯНОВА” 

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 

гр. Дупница, 

ул.”Велико Търново” 

№ 2 

 

49 

 

Услугите, които се предоставят са: 

 Постоянен, седмичен и дневен престой на деца на възраст от 6 до 20 години в групи за 

жилищно живеене; 

 Фамилна работа с родителите на настанените деца; 

 Работа по случай. 

Потребители на услугите са: 

 деца, трайно изоставени от родителите си със или без декларации за отказ, съгласно 

Семейния кодекс; 

 деца без семейства, чиито родители са починали, неизвестни или лишени от родителски 

права; 

 деца, чиито родители трайно не полагат грижи за тях; 

 деца, чиито семейства създават опасност за увреждане на развитието им; 

 деца, които нямат налична семейна среда и среда на близки родственици. 

    Обособени са пространства за спане, занимания, кухненски кът и санитарни възли, както 

семейно пространство за отдих и срещи с близки и роднини, дворно пространство за отдих и 

спорт. 
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ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ СВ. ИВАН РИЛСКИ“  

 

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 
Гара Кочериново,          

общ.Кочериново 
60 

 

Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ община Кочериново (ДСХ) е с капацитет 60 

места; чакащи за настаняване  в СИ по първо желание към 31.12.2014 г.-12 бр. 

ДСХ е извън населеното място, публичните институции се намират  на 2 км. в 

гр.Кочериново. Придвижването от и до специализираната институция е крайно ограничено. 

Единственият обществен транспорт е   железопътният. 

Материалната база е в добро състояние, санирана частично, сградния фонд се използва 

по предназначение,  но се нуждае от вътрешно освежаване и модернизиране с осигуряване на 

достатъчно помещения за отдих и свободно време. 

Числеността на персонала отговаря на определената щатна численост . Липсва програма 

за професионално развитие на служителите в Дома. 

СИ има почти пълно съответствие с критериите и стандартите за предоставяне на 

социални услуги. 

Препоръки:  

 Да се изготви задълбочен  анализ на ситуацията и разработи план за преструктуриране 

на ДСХ и развитие на алтернативни услуги; 

 За постигане на по-високо качество на предоставяните в специализираната институция 

услуги, същата да бъде предоставена за управление на външен доставчик /НПО/; 

 Подобряване на жизнената среда на потребителите на ДСХ. 

 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ „ ИЛЬО ВОЙВОДА“ 

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 
гр.Кюстендил, ул.”Прогон” 

№ 14 
90 

Дом за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“ гр.Кюстендил се 

намира на 4 км. от центъра на града. Разположен  е в 4 сгради, в много добро състояние.  

Към 31.12.2014 г. лицата, настанени в специализираната институция са били 88. 

Поддържаната среда и условия за живот са над минималните изисквания за 

задоволяване на базисни потребности.  

Публичните услуги са достъпни. Потребителите имат възможност за занимания по 

интереси и включване в мероприятия в общността: културни, спортни, образователни и др. 

 В ДВХФУ е осигурена занимателна и функционална трудотерапия: битов труд, хигиена, 

здраве и движение, цветарство, овощарство, обучение в общуване, музикотерапия, 

занимателни игри и др. Планирането на трудотерапевтичните занимания се извършва с 

активното участие на потребителя. 

 Препоръка:  Планиране и поетапно закриване на ДВХФУ  в периода на изпълнение на 

Националната стратегия за дългосрочна грижа, след осигуряване на подходящи услуги в 

общността; 
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ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ  

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 
С.Преколница , 

общ.Кюстендил 
44 

 

Специализираната институция се намира в китния „Каменички край“ в с.Преколница, в 

непосредствена близост до центъра на селото. Отдалечена е на 18 км от областния и общински 

център. 

Основна цел на СИ е да се подпомогнат и разширят възможностите на потребителите да водят 

самостоятелен начин на живот, както и социалнито им включване. 

В ДВХУИ с. Преколница, общ. Кюстендил се осигурява: 

- Ползване на спално помещение, помещение за хранене и социални контакти; 

- Осигуряване на здравословна и питателна храна, в т.ч. диетична; 

- Осигуряване на здравните потребности на потребителите; 

- Осигуряване на достъп до информация и участие на потребителите в образователни 

програми; 

- Организиране на културно-развлекателни мероприятия и възможност за самостоятелно 

организиране на свободното време; 

- Подкрепа за поддържане връзката със семейството и планиране на мерки за 

реинтеграция и др. 

Препоръки:  Осигуряване на средства за подобряване на материалната базата на ДВХУИ; В 

настоящия планови период изготвяне на подробен анализ и планиране на мерките и дейностите 

по деинституционализация, съобразени с индивидуалните потребности на потребителите и 

възможностите за реинтеграция или наличието на подходящи резидентни услуги в община 

Кюстендил. 

 

 

УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА: 

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА 

 

№ Област Местонахождение 
Капацит

ет 
вид 

1 Кюстендил 
гр. Дупница,                                

пл. "Свобода" № 1 
40 за деца 

2 Кюстендил 
гр. Кюстендил,                       

ул. "Ефрем Каранов" № 

33 

40 за деца 
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ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

 

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и 

степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени 

дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва 

разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към 

създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на 

самостоятелен начин на живот. 

Консултативните дейности са насочени към кандидат-потребителите, потребителите 

и/или към техните близки;   

Терапевтичните дейности и обучителните практики имат за цел да развият и/или да 

създадат социални умения, които са нарушени или загубени;  

 Рехабилитационните и интеграционни програми и дейности са насочени към 

възстановяване и социална интеграция. Медицинската рехабилитация се извършва след 

назначение от лекар - специалист. 

ЦСРИ на територията на област Кюстендил работят с пълен капацитет и предоставят 

услуги с високо качество, но обхващат малка част от нуждаещите се. 

В настоящата Стратегия се предвижда увеличаване на капацитета и планиране 

разкриването на нови в отговор на повишената нужда и обхващаане на поне 60-70% от децата и 

хората с увреждани и техните семейства. Предоставяне на мобилни услуги като 

междуобщинска дейност за достигане на услугата до малките общини и изолирани населени 

места.     

ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 
гр. Кюстендил,                          

ул. "11 август" №7 
24 

2 Кюстендил 
гр. Дупница,                          

ул."Велико Търново" № 8 
20 

 

Дневните центрове на територията на област Кюстендил предоставят комплекс от 

социални услуги, осигуряващ: 

№ Област Местонахождение 
Капацит

ет 
вид 

1 Кюстендил 
гр. Бобов дол ,                       

ул."Стефан 

Стамболов"№1 

30 ЛУ 

2 Кюстендил 
гр. Рила,                       

ул."Опълченска" №47 
10 ПР 

3 Кюстендил 
гр.Кюстендил 

ул."Спасовица"1 
  УИ 
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•    включваща, приемаща и стимулираща среда за деца и младежи с увреждания; 

•    подкрепа на социалното, емоционалното и културно развитие на всеки потребител; 

•    специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните  потребности на 

потребителите; 

•    оценка на нуждите на детето; 

•    изготвяне на индивидуален план за всеки потребител; 

•    планиране на интервениции според установените проблеми; 

•    оказване на подкрепа на лицата и техните семейства. 

 

Целите  на социалната услуга са насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, 

образователното и културно развитие на всяко дете ; създаване на оптимални условия за 

корекционно-компенсаторна, възпитателна и интеграционна работа с децата; осигуряване  на 

спокойна, уютна и безопасна среда, в която потребителите да се чустват сигурни и щастливи, 

посещението в ДЦ да доставя удоволствие на клиента. 

 

ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА 

 

Дневният център за стари хора предлага комплекс от социални услуги в общността, 

които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с 

предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните 

потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните 

контакти. 

 Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в 

която се намират хората след пенсионирането си.  

За постигането на тази цел се организират мероприятия свързани с: 

 Провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми; 

 Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-

социални проблеми; 

 Организиране на занимания по интереси (цветарство, плетиво, бродерия, национална 

кухня, сладкарство, изобразителни и музикални занимания); 

 Подпомагане извършването на административни услуги; 

 Организиране на съвместни мероприятия със социални домове, неправителствени 

организации (честване на празници, екскурзии, спортни празници, срещи с интересни 

личности и др.); 

 Здравна профилактика - периодично измерване на пулс и кръвно налягане на 

потребителите на социалната услуга. 

До 2015 година в област Кюстендил услугата дневен център за стари хора се 

предоставяше в гр.Рила и гр. Бобошево. Поради несъответствие със стандартите и критериите 

за предоставяне на услугата от 2015 г. услугата в гр.Бобошево е закрита. 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 
гр. Бобошево, 

ул. "Иван Кепов" №2 
25 

2 Кюстендил 
гр. Рила, 

ул. "Опълченска" №45 
20 
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ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА ЗА ЛИЦА 

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1  Кюстендил 
с. Преколница,                                          

общ. Кюстендил,         
16 

През месец май 2009 г. е изградено Преходно жилище в Дома за възрастни хора с 

умствена изостаналост с. Преколница по програма ФАР BG2005/017353.01.02-

"Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" 

към Министерството на труда и социалната политика. Проектът е на обща стойност 164 246 

евро и е спечелен от Община Кюстендил. По проекта е изградено и оборудвано Преходно 

жилище за 16 души с лека и умерена степен на умствена изостаналост. Тази алтернативна 

форма за предоставяне на социални услуги е насочена към осигуряване на пълноценен и 

самостоятелен начин на живот на настанените потребители в среда, близка до семейната. Към 

момента услугата е с пълен капацитет – 16 жени с лека и умерена степен на умствена 

изостаналост. 

ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА 

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 

гр. Кюстендил,                           кв. 

"Герена",                        ул. "Синчец" 

№ 11 

8 

2 Кюстендил 

гр. Кюстендил,                        кв. 

"Герена",                        ул. "Синчец" 

№ 11 

8 

3 Кюстендил гр.Дупница ул."Велико Търново"35Б  14 

4 Кюстендил гр.Кюстендил ул."Власина"3  14 

От октомври 2010 година в гр.Кюстендил е разкрита услугата Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с умствена изостаналост. Управлението е възложено на 

Фондация „Сийдър”, която подкрепи процеса на деинституционализация на децата с 

увреждане в област Кюстендил. 

През 2014 година в общините Кюстендил и Дупница по Проект „Детство за всички”, 

един от петте проекта, включени в плана за действие по Визията за деинституционализация на 

децата в РБългария, бяха разкрити още два центъра, в които се предоставят услуги с високо 

качество в интерес на потребителите. 

Целта на социалната услуга ЦНСТ е да създаде среда близка до семейната и да 

предостави грижа и подкрепа адекватна на индивидуалните потребности на всяко едно дете. 

Във всички дейности - почистване на спалните помещения, подпомагане при извършване на 

личния тоалет, пазаруване, приготвяне на храна, хранене, пране на дрехи, гладене активно се 

включват децата, доколкото позволяват индивидуалните им възможности, като целта е не да 

бъдат обгрижени, а да бъдат подпомогнати и обучени за самостоятелен начин на живот. 
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Потребителите ползват всички услуги в общността – личен лекар, стоматолог, спешен център . 

Включват се в провеждането на различни мероприятия организирани с деца от детски градини, 

училища, с които съвместно празнуват. 

ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ЛИЦА 

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 
гр. Бобов дол,                  ул. "Ст. 

Стамболов" № 1                      
10 

2 Кюстендил 
гр. Бобов дол,                  ул. "Ст. 

Стамболов" № 1 
10 

3 Кюстендил 
гр. Кюстендил,                  ж.к. 

"Гергана" бл. 161, вх. А, ет. 1, ап. 1 
4 

4 Кюстендил 
гр. Кюстендил,                  ул. 

"Демокрация" № 36, ет. 2 
4 

5 Кюстендил 
гр. Рила,                            ул. 

"Опълченска" № 45 
15 

6 Кюстендил 
гр. Рила,                            ул. 

"Опълченска" № 45 
10 

7 Кюстендил 
с.Мламолово общ.Бобов дол 

ул."Крайречна"2 
 12 

 

В Центровете за настаняване от семеен тип  се създава среда, близка до семейната, при 

която лицата получават необходимите им индивидуални грижи и подкрепа за личното им 

съзряване и изграждане на умения за самостоятелен живот. Организирането на услугите са 

насочени към създаване на условия и нагласи на тези хора за равнопоставено участие в живота 

на местната общност. Гарантира се пълноценно физическо, емоционално и познавателно 

развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него среда, чрез осигуряване на 

индивидуална грижа и подкрепа. 

На територията на област Кюстендил работят четири ЦНСТ за лица с умствена 

изостаналост, разкрити през 2010 година в подкрепа на деинституционализацията на децата от 

Дома за деца с умствена изостаналост в с.Горна Козница. 

В общините Рила и Бобов дол са разкрити 3 ЦНСТ за лица с психични разстройства и 

деменция. 

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 
гр. Дупница, 

ул. "Велико Търново" № 2 
20 

2 Кюстендил 
гр. Дупница, 

ул. "Солун" № 4 
20 

3 Кюстендил 
гр. Кюстендил, 

ул. "Търговска" № 13 
30 
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Център за обществена подкрепа е дългосрочна социална услуга, предоставяна в 

общността, с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на 

благоприятна семейна среда и интеграция в общността. 

  

В Центровете за обществена подкрепа се предоставят следните услуги: 

Психологическо  консултиране; 

Социално консултиране; 

Подкрепа за превенция изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 

институции;  

Подкрепа при реинтеграция на деца в семейна среда; 

Обучение на: 

-    кандидати за осиновители; 

-    деца и младежи; 

-    доброволци; 

-    професионалисти по заявка; 

Обучение и оценка на кандидати за приемни родители; 

Превенция на отпадането от училище; 

„Училище за родители”; 

Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

Информиране за социалните услуги на територията на Общината; 

Подпомагане на социалната интеграция чрез развитие на мрежа за подкрепа. 

 

ДОМАЩЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 
гр. Бобов дол ,                       ул."27-

ми октомври"№2 
  

2 Кюстендил гр.Дупница     

3 Кюстендил 
с.Жиленци,общ.Кюстендил                       

ул."Д.Каляшки" №5 
  

4 Кюстендил с.Ваксево общ. Невестино   

5 Кюстендил гр.Сапарева баня   

6 Кюстендил с.Трекляно общ.Трекляно   

 

Домашен социален патронаж е услуга, финансирана от общините на територията на 

област Кюстендил. Включва  следните услуги за патронираните лица: 

Ежедневно приготвяне и доставяне готова храна /обяд и вечеря/ по домовете. 

Социален работник посещава по график патронираните лица по домовете, като им 

оказва съдействие при подготовката и подаването на документи за ползване на различни 

административни услуги, свързани със социалното подпомагане. 

Медицинска сестра посещава патронираните лица и оказва долекарска помощ 

като:осъществява контакт с личните лекари;закупува необходимите им 

лекарства;измерва кръвното налягане и при предписание от лекар поставя 
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инжекции;придружава патронираните лица при посещенията им до личния 

лекар;съдейства при изготвянето на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК. 

Санитарен работник/домашен помощник по график посещава патронираните лица и 

извършва следните услуги: поддържане  личната хигиена на лицето и хигиената в 

жилищните помещения, обитавани от него.  

Пълният комплекс услуги се предоставя само в големите общини Кюстендил и Дупница. 

В община Дупница към домашния социален патронаж се предоставя и услуга Диетичен стол 

за нуждаещите се от диетично хранене, с поставена диагноза и лекарско предписание. 

На територията на област Кюстендил само община Кочериново и община Бобошево не 

предоставя услугата Домашен социален патронаж. В новият планови период се предвижда 

разкриване на услугата и в тези общини, както и разширяване на дейностите в останалите. 

Възползване от възможности за финансиране/дофинансиране по програми и проекти на 

европейските структурни фондове. 

 

СОЦИАЛНА ТРАПЕЗАРИЯ 

 

№ Област Местонахождение Капацитет 

1 Кюстендил 
гр. Кюстендил ,                       

пл."Велбъжд"павилион №2 
 50 

 

Услугата е насочена към задоволяване  потребностите от храна за хора, които не могат 

да си я осигурят сами, които отговарят на необходимите критерии за ползване на социалната 

услуга.  

В община Кюстендил Социалната трапезария е общинска услуга, която работи при 

капацитет 50 потребители, които  получават безвъзмездна подкрепа за социално включване, в 

лицето на социален работник, ангажиран с:  изготвянето на Индивидуален план за 

предоставяне на социалната услуга, съдействие за изготвяне на необходимите документи за 

явяване на трудово-експертна лекарска комисия  и други. 

За новия планов период е предвидено всички общини от област Кюстендил да планират 

услугата  за есенно-зимния период с финансиране от Фонд „Социална закрила“ на АСП, в 

общините, където има възможност да се развие и като общинска услуга. 
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ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА, ДЕЙСТВАЩИ ПО ПРОЕКТИ 

 

Посочените услуги са иновативни, разкрити по Проекти по ОПРЧР в подкрепа на 

деинституционализацията на деца и ранното детско развитие. В общините Кюстендил, 

Дупница, Рила и Бобов дол е създаден капацитет за разработване и реализиране на проекти в 

социалната сфера, които финансово подкрепят реализирането на социалната политика по места 

и осигуряват възможност за развиване на широка мрежа от социални услуги. 

На територията на област Кюстендил се реализират и малки проекти, финансирани от 

международни организации, които подкрепят инициативи на НПО в социалната сфера.   

 

 

 

Общи изводи за социалните услуги в област Кюстендил: 

 

 Неравномерно териториално разпределение на социалните услуги по общини в 

областта, въпреки че то обикновено отразява различията в числеността на населението. 

В общинските центрове с по-голямо население са разположени повече социални услуги 

с по-голям капацитет;  

 

 Липса или недостатъчно квалифициран персонал в системата на социалните услуги най-

вече в малките населени места и общини;  

 

 Възлагането на социалните услуги на външни доставчици все още не се утвърждава като 

практика в област Кюстендил. Социално договаряне се извършва единствено в 

областния център и община Бобов дол;  

 

 Невисока добавена стойност в заплащаните услуги и липса на социално признание към 

социалните работници;  

 

№ Услуга Местонахождение 
Доставч

ик 

Финансира

не 
Вид 

1 Приемна грижа 
2 ЕПГ в гр. Кюстендил 

и гр.Дупница 
Община 

"Приеми 

ме" 

Деца в риск 

от 

изоставяне 

2 Семеен център 3 бр. в гр. Дупница                         Община МБВР 

Деца и 

семейства в 

риск 

3 
Център за ранно 

детско развитие 
гр.Кюстендил Община МБВР 

Деца и 

семейства в 

риск 

4 

Образователен 

център за 

здравно и 

социално 

развитие 

гр.Кюстендил 

Фондаци

я "здраве 

и 

социално 

развитие 

Фондация 

Велукс 

Деца и 

семейства в 

риск 
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 За подобряване на качеството на предоставяните грижи се очертава необходимост от 

повишаване ефективността на структурата и повишаване на професионалния капацитет 

на персонала, както и повишаване на контрола относно спазването на критериите и 

стандартите за предоставяне на социални услуги;  

 

 Необходимо е предприемане на допълнителни мерки в посока подобряване на 

координацията между социалната и здравната системи с оглед постигането на 

практически резултати и предоставянето на качествени интегрирани услуги за деца, 

възрастни хора и хора с увреждания;  

 

 Новоразкритите социални услуги в повечето общини са приоритетно насочени само към 

една конкретна рискова група, което показва, че развитието им не е в резултат на 

предварително планиране. 

 

Общи изводи за услугите за деца: 

 

 Област Кюстендил се характеризира с ограничени услуги за превенция на рискови 

групи деца. Съществуващите услуги в по-голямата си част са насочени към децата и 

почти не се отнасят към родителите и наличните рискови групи в областта (млади майки 

с риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет, 

осиновители, родители на деца с отклоняващо се поведение и пр.);  

 

 Недостатъчен брой превантивни социални и здравни услуги за деца с ранна степен на 

интервенция;  

 

 Много добре развита „приемна грижа“  в областта, настаняването в приемни семейства 

и в семейства на близки и роднини се използва като добър ресурс за отглеждане на 

децата в семейна среда;  

 

 На територията на областта (към 31.12.2015 г.) се наблюдава превес на резидентен тип 

услуги и услуги в общността над институционалната грижа. Деинституционализацията 

на грижите за деца ще продължи да утвърждава коренната промяна в социалните услуги 

в област Кюстендил. След закриването на специализираните институции  

деинституционализацията ще функционира чрез развитието на максимално широка 

мрежа от услуги с цел превенция на изоставянето и подкрепа за семействата в риск за 

подобряване на грижата за децата в семейството. Този специфичен вид услуга 

предвижда и приемните семейства и осиновяването на деца. 

 Действащата специализирана социална институция за деца ( ДДЛСРГ „Олга Стоянова“ 

гр.Дупница) е   предвидена за трансформиране и закриване, като материалната база, 

човешкия ресурс и административен потенциал биха могли да се използват за 

разкриване и развитие на алтернативни форми на услуги.  

 

 Предлаганите алтернативни социални услуги на територията на областта не покриват 

реалните потребности и не обхващат всички рискови групи;  

 

 По отношение на рисковите групи деца развитите социални услуги подкрепят преди 

всичко децата с увреждания. Извън подкрепа остават деца с увреждания в малките 

населени места;  

 

 Липсват услуги за деца с отклоняващо се поведение, деца в риск от отпадане от 

училище в малките общини на територията на областта;  
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Общи изводи за услугите за лица с увреждания: 

 

 Недостатъчен брой услуги за хора с увреждания, които да отговарят комплексно на 

потребностите и неравномерното им разпределение на територията на областта;  

 

 Недостатъчни финансови ресурси, което често става причина за социалното изключване 

на хора с увреждания и настаняването им в институция;  

 

 Липса на отговарящи на потребностите на хората с увреждания комплексни услуги 

(здравни и социални) в домашна среда, както и липса на финансиране на дейностите по 

долекуване и продължително лечение;  

 

 Едни от успешните социални услуги за подкрепа на семействата при полагане на грижи 

за зависим член от семейството са услугите „личен асистент”, „социален асистент” и 

„домашен помощник”;  

 

 Действащите дневни социалните услуги за възрастни в общността са достъпни и 

търсени от клиентите в областта, но крайно недостатъчни, често работят над капацитета 

си и не могат да обхванат всички желаещи да се включат в тях.  

 

 Превес на институционалната грижа за лица с увреждания пред услугите в общността и 

услуги резидентен тип ; 

 

Общи изводи за услугите за стари хора: 

 

 В част от общинските анализи на ситуацията все още се дефинира потребност от 

институционална грижа, най-вече за стари хора. Като причина за това може да бъде 

посочена липсата на реална и сигурна алтернатива на грижи, която да осигури достоен и 

независим живот в естествената домашна среда и в общността;  

 

 Недостатъчен брой услуги за възрастни хора, които да отговарят комплексно на 

потребностите и неравномерното им разпределение на територията на областта;  

 

 Недостатъчни финансови ресурси,  което често става причина за социалното изключване 

на възрастни хора и настаняването им в институция;  

 

 Липса на отговарящи на потребностите на възрастните хора комплексни услуги 

(здравни и социални) в домашна среда;  

 

 С добър обществен отзвук се ползват и услугите домашен социален патронаж и 

обществена трапезария 

 
 

 Превес на институционалната грижа за стари хора. Липса на алтернативни услуги в 

общността и резидентен тип за тази рискова група.  
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Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните 

услуги 

3 Визия и цели 
 

3.1 Визия 

 

 

Област Кюстендил – регион с развита модерна система от достъпни социални услуги, 

повишаващи качеството на живот на децата и семействата, местните общности, групи лица в 

риск, подкрепящи тяхната пълноценна реализация и самостоятелност и същевременно 

отговарящи на реалните нужди с осигурен равен достъп и непрекъснато подобряване на 

качеството. 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги изразява готовността и волята 

на всички институции и заинтересовани страни в област Кюстендил да се осигурят достъпни и 

качествени социални услуги в областта, да се постигне както интеграция на общности и 

индивиди, така и пълноценна реализация и грижа за хората от идентифицираните рискови 

групи. 

 

3.2 Ценности и принципи 

 

 

Основна ценност в социалната работа е човекът и правото на всяко човешко същество да 

развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, 

увреждане, възраст, социално положение. При планирането и предоставянето на социални 

услуги Областната стратегия следва основните човешки права, утвърдени в международните 

документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и за правата на 

детето и утвърждава следните ценности при планирането в предоставянето на социалните 

услуги, споделени от всички заинтересовани страни в област Кюстендил: 

 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 Кюстендилска област; 

 Гражданско участие в планирането, изпълнението и в наблюдението на процеса на 

изпълнение на Областната стратегия; 

 Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални 

услуги.  

 Всички страни, ангажирани с разработването на Областната стратегия, се обединиха 

около следните принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на 

планираните дейности и мерки: 

 Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи; 
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 Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя чрез индивидуализиране на 

оценката и на грижите за потребителя; 

 Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип; 

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

Кюстендил и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на 

потребителите;  

 Максимален достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите, 

иновативност и гъвкавост в планирането и управлението; 

 Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи; 

 Проактивност в обхващането на рисковите групи; 

 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. Ключовите приоритетни направления на 

Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на 

рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на ключови/критични 

социални проблеми на жителите на областта. 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: 

3.3.1 Грижа за  децата и семействата в риск с приоритет „Повишаване качеството на 

живот на уязвими деца и техните семейства“; като целта е да се създадат условия за 

реализиране политики за осигуряване на закрила, равен достъп и възможности за развитие и 

социално включване на уязвими деца и техните семейства . Това са широк кръг от услуги в 

общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите фактори за 

развитието на децата и уязвимостта на семействата. Деинституционализация на грижите за 

деца, осъществявана чрез развитието на широка мрежа от услуги с цел подкрепа на 

семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на 

децата от специализираните институции;  развитие на приемна грижа и осиновяване. Услуги за  

работа с деца с поведенчески проблеми, асоциално поведение и насилие; закрила на децата, 

жертви на насилие, малтретирани и неглежирани; съдействие на децата отпаднали или в риск 

да отпаднат от училище. 

3.3.2 Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими 

групи и лица в неравностойно положение с приоритет „Осигуряване на условия за 

социално включване на лица с увреждания, уязвими хора и общности в неравностойно 

положение“. Целта тук е да се развият нови социални услуги за социално включване и да се 
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подобри качеството на съществуващите за лица с увреждания, уязвими хора и общности в 

неравностойно положение . 

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в 

неравностойно социално положение, осигурявайки достъп до качествени социални услуги в 

общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, 

съществременно осигурявайки подобряване достъпа до качествени здравни услуги и 

образование, както и интегриране на пазара на труда. Услуги, насочени в подкрепа на 

Националната стратегия за дългосрочна грижа.  

3.3.3 Грижа за старите хора  с приоритет „Подобряване качеството на живот и грижа за 

старите хора“, целящ подобряване качеството на живот на старите хора във всички населени 

места в областта, като се спазва принципът за независим живот в семейна среда или в среда 

близка до нея, чрез развитие на широка мрежа от услуги в общността и осигуряване на достъп 

до качествена резидентна грижа. 

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени 

към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава 

принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Планираните услуги, 

отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и 

условия на живот. 

 3.3.4 Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното 

изпълнение на основните дейности в Областната стратегия, обхващат:  

o Развитие на човешките ресурси. 

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на 

социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за 

реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и 

за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка– условие както 

за изпълнението на .планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на 

качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.  

o Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. 

  Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво изисква 

активно партньорство между общините в област Кюстендил за развиване на конкретни 

социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск 

изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие 

между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане, 

образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда. 

Планираните дейности в Областната стратегия ще обхванат всички рискови групи, 

изведени при анализа на ситуацията. Определянето на приоритетни целеви групи в никакъв 

случай не изключва останалите рискови групи, но задава основния фокус на интервенцията 

през периода на стратегията.  

 

 

3.3.5 Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за 

социално включване в област Кюстендил са:  

 Деца в ранна детска възраст. Инвестициите в грижите в ранна детска възраст са 

ключова предпоставка за осигуряване на възможности за най-добър старт в живота на 

всички деца, насърчаване на пълноценното им личностно развитие, както и за 

прекъсване на предаването на бедността между поколенията. Именно поради това, от 

изключително важно значение е развитието на иновативни интегрирани услуги за ранно 
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детско развитие, които да подпомогнат предприеманите мерки за предотвратяване на 

изоставянето на деца и осигуряване на възможности за отглеждане в семейна среда. 

Стремежът е въвеждането на изцяло нов и интегриран подход в грижите за децата, 

насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст и ранна интервенция. 

 Уязвими семейства с деца Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще 

създаде условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството 

на грижа към тях. Тук са включени многодетни и/или непълни семейства; деца, чиито 

родители са в чужбина; деца на родители със зависимости, деца на малолетни и 

непълнолетни родители, семейство с един родител, семейства с безработни родители и 

т.н.  

 Деца, изоставени след раждането Голяма част от изоставените деца на ниво родилен 

дом са на непълнолетни майки , деца на самотни майки или деца в многодетни социално 

слаби семейства. Основните идентифицирани необходими услуги: превенция на 

изоставянето на ниво родилен дом; подкрепа на семейства в риск (многодетни социално 

слаби семейства, социално слаби семейства, непълнолетни майки, самотни родители) по 

време на бременност и след раждането на детето с цел превенция на изоставянето; 

развиване на услугите в дома към социализация на децата; поддържане и развитие на 

връзката с биологичното семейство на детето; интегриране на детето в семейната среда; 

изграждане на родителски капацитет и умения за отговорно родителство сред младежи, 

бременни и майки на деца от 0-3г. от ромските общности; подкрепа на семействата при 

социалните им проблеми. 

 Деца, необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище  По официални 

данни през последните три години има тенденция на намаляване на отпадналите от 

училище деца. По данни на РИО - Кюстендил на МОМН за учебната 2014-2015 година 

официално отпадналите ученици са 33. Реалната бройка е по-висока по експертна 

преценка. В официалните данни не се включва и броя на учениците, които трайно не 

посещават училище. Най-многобройни са нередовно посещаващите училище деца от 

ромски произход в област Кюстендил. Причините са: нисък социален статус на родителите 

и/или трудова миграция, липса на родителски контрол и демотивация на учениците. Все 

още се срещат ранни бракове. За задържането им в училище и за предотвратяване на 

бъдещи рискове от социална изолация са необходими дейности за компенсиране на 

образователните пропуски, мотивиране на децата за посещение и задържане в училище, 

дейности за запълване на свободното време и за мотивация на родителите за ангажиране в 

образованието на своите деца.  

 Деца, отглеждани в специализирани институции Децата, отделени от своите 

семейства, са от най-уязвимите групи в обществото.В област Кюстендил има една 

специализирана институция за деца – ДДЛРГ „Олга Стоянова” гр. Дупница. През 

разглеждания период в институцията се настаняват деца само спешно. Към настоящия 

момент капацитета на специализираната институция е запълнен,но голяма част от 

децата ползват услугата „седмична грижа”. Само 20 от потребителите са постоянно 

домуващи.  

Анализът на настаняванията показва, че по-голямата част от децата са настанени поради 

бедност на семейството и/или неглижиране на детето. Реинтеграцията на детето в 

семейството изисква развитие на мерки и услуги в общността, развиване на родителски 

капацитет, подкрепа на нуждаещи се семейства за осигуряване на жилище, 

посредничество и активна подкрепа за включване на пазара на труда и др. За да се 

интегрират в семейството, е необходимо да се търси допълнителен институционален 

механизъм и да се повиши работата, както в СИ, така и в ДСП, за изграждане на връзка 

със семейството и за подкрепа при отглеждане на детето. В ДДЛРГ има настанени и 

деца, които не могат да бъдат реинтегрирани. За да се подкрепи процеса на 
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деинституционализацията им и осигурят подходящи условия за живот, близки до 

семейна среда е необходимо разкриване на услуги в общността - резидентен тип. 

  Деца и възрастни с увреждания По данни на РЗИ към 30.09.2015 г. броя на децата и 

лицата с увреждания в област Кюстендил е 7581.  

Общ брой деца и лица с увреждания 7581 

От тях сред детското население  

Деца 0-3 години 28 

Деца 4-7 години 103 

Деца 8-14 години 125 

Деца 15-18 години 110 

Лица с увреждания сред пълнолетното население  

Лица 19-29 години 257 

Лица 30-62/59 години 3855 

Лица 63/60 – 75 години 1657 

Лица над 76 години 1010 

От данните се вижда, че децата и лицата  с увреждания са  рискова група с относително висок 

дял.  

От 2010 г. с приемането на плана за действие по Визията за деинституционализация на децата в 

РБългария стартираха приоритетно услуги за деца с увреждания в общността.  В област 

Кюстендил са разкрити два дневни центъра за деца с увреждания в Кюстендил и Дупница, два 

центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания отново в Кюстендил и 

Дупница. В Бобов дол и Рила функционират центрове за социална рехабилитация и 

интеграция, които предоставят услуги на деца и лица с увреждания. По Проект „Детство за 

всички” са разкрити два центъра за настаняване от семеен тип.  

Една част от лицата от тази целева група ползва социални услуги, предоставяни от Домашен 

социален патронаж, социални трапезарии, различни Национални и Оперативни програми като 

„Личен асистент”,„Социален асистент” и „Домашен помощник”, но продължава да съществува 

потребност от разширяване на капацитета и териториалния обхват на предоставянето на този 

тип услуги. 

Основните идентифицирани проблеми на хората с увреждания са: недостиг на здравни услуги 

и рехабилитация; липса на транспорт от селата към общинския център, където се изпълняват 

услуги и съответно ограничен достъп до тях на живеещите в селата; липса на клинични пътеки 

за голяма част от заболяванията; изолация от пазара на труда; ниски доходи на лицата и 

семействата; социална изолация в общността;липса на дневна/ почасова грижа; липса на 

подкрепа за семейството; недостъпна архитектурна среда.  

Основните идентифицирани нужди са: предоставяне на услуги за възстановяване и 

рехабилитация; изграждане на умения за независим живот;обучения за активно включване на 

пазара на труда; осигуряване на подкрепа за семейството; достъпна архитектурна среда; 

подкрепа в социално включване в общността.  

 

 Етнически общности в неравностойно положение, които живеят в социална 

изолация и структурна бедност В настоящата група са включени социално изолирани 

граждани предимно от ромски произход от общините Дупница и Кюстендил. В тези 

групи са налице различни фактори, подкрепящи бедността – ранно отпадане от 

училище, ниско образование и квалификация на голяма част от жителите, трайна 

безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за 

заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни 

услуги. 

 Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в селски райони Стари 

хора, със специален фокус към настанените в институции и самотно живеещите в 
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селски райони Самотно живеещите стари хора представляват една от най-големите 

подгрупи лица с потребности от социални и здравни услуги. През последните 

десетилетия в България се наблюдава устойчива тенденция на застаряване на нацията. 

Тази тенденция намира своята проекция и по отношение на населението в област 

Кюстендил. 

Самотно живеещите стари хора в изолирани населени места са основна рискова група 

в общините Трекляно, Невестино, някои села в община Кюстендил, община Бобошево. 

Характерно за областта са разпръснати и отдалечените от общинския център населени 

места, както и отдалечените махали в рамките на селото. Изолираността и 

обезлюдяването на селата обрича живеещите в тях хора, доколкото взаимопомощта е 

основният ресурс на подкрепа, с който разполагат. Изключително е затруднен достъпът 

до здравни и социални услуги. Допълнително идентифицирани нужди са необходимост 

от подкрепа при водене на домакинството и извършване на дребни битови услуги. С цел 

осигуряване на подкрепа за самотно живеещи стари хора в изолирани райони в някои 

общини  е добре развита общинската услуга Домашен социален патронаж. 

Стари хора, настанени в специализирани институции – на територията на областта 

функционира само една специализирана институция за стари хора. Основната причина 

за постъпване в дом е нуждата от почивка и затруднение при поемане на всекидневните 

грижи. В много случаи мотив е и разтоварване на децата от поетите отговорности по 

отглеждане на родителите.  

 

 Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени места, 

без доспът до социални и др. услуги.  

 Други групи в риск. Групата обхваща деца в конфликт със закона и техните семейства; 

деца с родители емигранти; деца с родители в конфликт със закона;лица, напускащи 

пенетенциарни заведения; деца на зависими родители; хора със зависимости; деца и 

лица жертви на насилие и др. 

 

3.4 Цели 

 

3.4.1 Общи и конкретни цели 

Областната стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги в 

област Кюстендил, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за 

хората от рисковите групи. Във всяко приоритетно направление на Областната стратегия са 

набелязани общи и специфични цели и задачи:  

 

Приоритетно направление 1. Грижа за  децата и семействата в риск.  

Обща цел: Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и 

развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално 

намаляване на броя изоставените деца чрез: 

Конкретна  цел 1.1.  Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за 

задържането им в биологичното семейство.  

Конкретна цел 1.2. Деинституционализация на грижата за деца в област Кюстендил. Да се 

трансформира и закрие специализираната институция за деца в гр. Дупница. 
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Конкретна цел 1.3. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в 

семейството.  

Конкретна цел 1.4. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково 

поведение и неглижиране на децата.  

Конкретна цел 1.5. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими 

групи до качествено образование.  

Конкретна цел 1.6. Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за деца. 
 

 Приоритетно направление 2: Социално включване на общности в неравностойно положение 

и уязвими групи 

Обща цел: Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой 

хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:  

Конкретна цел 2.1. Оптимизиране капацитета на СИ за лица с увреждания в област Кюстендил. 

Конкретна цел 2.2. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с 

увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността.  

Конкретна цел 2.3. Създаване на социални услуги за превенция и подкрепа на социалното 

включване и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със 
зависимости. 

 

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора  

Обща цел: Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в 

областта, чрез:  

Конкретна цел 3.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на 

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

 Конкретна цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в 

среда, близка до домашната като алтернатива на институционализацията. 

  

3.4.2  Ключови индикатори за постиженията на Стратегията 

 

Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на периода на 

действие на Стратегията ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на 

живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общности в неравностойно положение. 

Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и 

количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и в 

модернизирането на системата от социални услуги в област Кюстендил. Основните индикатори 

за промяната в системата на социалните услуги в област Кюстендил, постигната в рамките на 

областната стратегия са: 

 Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги за деца чрез 

увеличаване на дела на услугите в общността и закриване на услугите, предоставяни в 

специализирани институции, финализиране на процеса не деинституционализация на 

децата в област Кюстендил; 

 Намаляване на броя на децата, настанявани за отглеждане извън семейството; 

 Намаляване броя на лицата с увреждания и стари хора настанявани в специализирани 

институции; 
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 Повишен капацитет за управление на СУ на представители на администрацията, 

дирекции социално подпомагане и персонала на доставчиците на услуги в област 

Кюстендил 

 Увеличаване броя на междуобщинските социални услуги, обхващащи потребители от 

повече от една община; 

 Инициирани и развити междусекторни услуги и/или мерки (проекти) за социално 

включване на уязвими общности и рискови групи.  

 Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция по 

отношение на постигнатата промяна в ситуацията в област Кюстендил и ползите за 

рисковите групи в резултат от изпълнението на Стратегията са:  

 Осигурена подкрепа за поне 60% от уязвимите семейства и деца в Областта; 

 Превенция на случите на деца в риск от изоставяне чрез реинтеграция в семейството, 

настаняване в семейство на близки и роднини, приемна грижа, осиновяване; 

 Закриване на ДДЛРГ „Олга Стоянова“ гр.Дупница; 

 Намаление с 80% на отпадналите от училище деца; 

 Създаден капацитет за обхващане на поне 80% от децата с увреждания в област 

Кюстендил в услуги за медицинска и социална рехабилитация и/или в различни форми 

на заместваща, дневна грижа; 

 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 60% от хората с 

увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен 

помощник, социален и личен асистент; 

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 60% от старите хора в 

област Кюстендил с приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани 

населени места извън общинските центрове; 

 Развити и работещи нови за област Кюстендил услуги за деца и семейства, 

функциониращи на междуобщинско ниво (като Център за обществена подкрепа, ЦСРИ, 

ЦВН, Център за работа с деца на улицата, Звено “майка и бебе” и др.); 

 Предотвратена институционализация на самотно живеещи стари хора чрез развитите 

услуги за грижа в домашна среда или резидентни услиги. 

 

 

4 Интервенция – социални услуги и мерки 
 

4.1 Мерки и дейности по Направление 1: Грижа за  децата и семействата в 

риск. 

 

Обща цел : Подобряване грижата за децата в семейството им. 

 

Конкретна цел 1.1: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за 

задържането им в биологичното семейство. 

 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Кюстендил 

 

36 

 

 Мярка 1.1.1.  Изпълнение на мерки за ранна превенция на изоставянето и за задържане на 

новородените деца в биологичното семейство. 

 За да се предотврати изоставянето на новородени деца е необходимо работата по 

превенция да започне преди раждането на детето – успехът зависи от ранната навременна 

намеса и продължителността на социалната работа с бъдещата майка и нейното семейство. 

Предотвратяването на изоставянето ще включва комплексни програми за семейна подкрепа – 

социална, образователна, здравна и др., в рамките на съществуващите социални услуги в 

общността и планиране на нови, в общините, където няма такива. 

Дейности: 

1.1.1.1 . Прилагане на „Методическо ръководство по превенция на изоставянето на деца на 

ниво „Родилен дом“. Дейността включва координиране на връзката между отдел 

„Закрила на детето“ и акушеро-гинекологичните отделения към многопрофилните 

болници за активно лечение на територията на област Кюстендил за своевременно 

сигнализиране в случай на установена вероятност за изоставяне на новородено и 

предприемане на спешни мерки; 

1.1.1.2. Oсигуряване на мерки по предотвратяване на изоставянето, чрез съвместни инициативи 

на лечебните заведения / в частност Здравно-консултативния център за майчино и детско 

здраве при МБАЛ „Д-р Никола Василев“ гр.Кюстендил , ЦОП в общините, РЗИ, общинските 

администрации, отделите „ Закрила на детето“ към Дирекциите „Социално подпомагане“, 

които включват: 

 Информиране и консултиране на бременни и родилки; 

 Оказване на психологическа и правна помощ ; 

 Насочване към подходящи услуги в общността. 

 Провеждане на информационни кампании с образователен характер сред уязвими групи, 

свързани с предотвратяване на случаите „деца раждат деца“.  

 Предоставяне на услуги в рамките на ЦОП и други услуги в общността за развитие на 

умения за родителстване, както и програми и мероприятия в подкрепа на доброто 

родителство, предоставяни от НПО; 

 

1.1.1.3. Разкриване на Звено „Майка и бебе“ в общините Кюстендил и Дупница, всяко с 

капацитет 6 места, за предоставяне на временно настаняване и подкрепа до 6 месеца на 

бременни жени и майки в риск да изоставят децата си. Дейностите, включени в услугата са: 

 Социална работа за насърчаване на привързаността; 

 Подпомагане на майките чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и 

подкрепа; 

 Временен престой и грижа за майката и детето; 

 Развиване на социални умения на майката за грижа за себе си, детето и социална 

реализация.  

1.1.1.4 . Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства.  

Тази дейност е междусекторна, ще се осъществява съвместно от ДСП, ЦОП, ДБТ, 

образователните структури, медицинските специалисти и лечебните заведения, общинските 

администрации, НПО и включва: 

 Идентифициране на рисковите семейства; 

 Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и  

подкрепа, достъп до административни услуги; 
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 Подкрепа и достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за здравно 

осигуряване и здравни грижи; 

 Подкрепа и достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и 

преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост; 

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

 Осигуряване на спешно настаняване на деца и семейства в криза в Кризисен център или 

друга подходяща услуга; 

 Семейно консултиране и подкрепа за преодоляване на семейни кризи и 

взаимоотношения в семействата,  което ще се осъществява в рамките на съществуващи 

услуги в общността като ЦОП, Семейни центрове, Център за ранно детско развитие и 

др. 

Дейността е препоръчително да бъде реализирана и с подкрепата на НПО, граждански 

организации и инициативи. 

Мярка 1.1.2. Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие в област 

Кюстендил. 

По тази мярка в цялата област се предвижда да бъдат осъществени дейности за 

насърчаване развитието на децата от 0 до 6 години чрез развиване и подобряване на 

родителските умения на родителите на малки деца, стимулиране развитието на децата в 

ранната детска възраст, подготовка за училище, подкрепа за децата с увреждания и техните 

семейства. 

Дейности: 

1.1.2.1.  Гарантиране устойчивостта на новорозкритите през 2014-2015 година услуги с акцент 

върху ранното детско развитие по Проект за социално включване на Световната банка в 

общините Кюстендил,  Дупница и Рила. Проучване и планиране на възможност за разширяване 

на териториалния обхват на дейността с цел достигане на услугите до максимално висок брой 

потребители в цялата област. 

1.1.2.2. Услуги в подкрепа на родителската крижа за деца до 6 години. Утвърждаване 

провеждането на „Училище за родители“ в яслите и детските градини в област Кюстендил; 

1.1.2.3.  Планиране местата в яслите и детските градини, съобразено с темповете на 

демографско развитие. Общините да наложат субсидирането таксата за детска градина за 

уязвимите семейства. 

Мярка 1.1.3.  Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от 

деца в цялата област и подкрепа на жертвите на насилие, експлоатация и трафик. 

Дейностите по тази мярка включват създаване на система от мерки за превенция на 

насилието над деца чрез развиване на техните умения за себеотстояване и защита; овладяване 

на агресивността в поведението и взаимоотношенията „деца-деца“, „деца-възрастни“. 

Дейностите се осъществяват от: ДСП, ЦОП в общините, МКБППМН, МВР, 

пробационни служби, лечебни заведения, образователни институции, НПО. 

 

Дейности:  

1.1.3.1. Въвеждане на образователни програми и кампании във всички детски градини и 

училища ориентирани към децата и семействата им. Подкрепа за реализирането им от ЦОП и 

НПО, читалищата в общините. Дейността е насочена към превенция на агресивното поведение 

сред децата, предоставяне на знания за разпознаване и умения за защита от насилие, чрез 

лекции, дискусии, „Училища за родители“, организиране на междуучилищни и 

междуобщински прояви, ученически конкурси, стимулиране на ученическото участие и чрез 

разработване и реализиране на проекти с подкрепата на общините. 
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1.1.3.2. Преодоляване на последиците от преживяно насилие за деца, жертви на насилие и/или 

трафик чрез: 

 Предоставяне на консултиране и рехабилитация в ЦОП в общините 

 Разкриване на нова услуга „Кризисен център“ за деца, преживели насилие в община 

Дупница с капацитет 12 за предоставяне на краткосрочен подслон, предоставяне на 

консултиране и рехабилитация; 

 Разкриване на нова услуга „Кризисен център“ за жени деца и младежи, преживели 

домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора в общините Дупница и 

Кюстендил с капацитет, съответно 12 и 20. 

Кризисните центрове ще предоставят и кризисна интервенция, психологическа 

подкрепа, юридическо и социално консултиране и информиране.   

   

Мярка 1.1.4. Изпълнение на  мерки за здравна профилактика: 

Дейности: 

1.1.4.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на 

майчинството/бременността с фокус нежеланата и рискова бременност. Дейността се 

осъществява като междусекторна с участието на РЗИ, Здравно-консултативен център за 

майчино и детско здраве при МБАЛ Кюстендил, ЦОП-овете в общините Дупница и 

Кюстендил, здравните медиатори по общини  с цел да се улесни връзката между здравната 

система и бъдещите майки от семейства и общности в риск; 

1.1.4.2. Включване на здравните медиатори за високорисковите ромски общности в работата по 

превенция на изоставянето на деца от ромската общност и „ранните бракове“ и раждания  – 

както новородени, така и деца в по-късна възраст във всички общини на територията на област 

Кюстендил; 

1.1.4.3.  Предоставяне на услуги в рамките на ЦОП – семейно консултиране, семейно 

планиране; 

1.1.4.4.  Информационни кампании и здравна просвета сред учениците среден и горен курс по 

въпросите на семейното планиране и превенция на нежелана и ранна бременност, както и 

превенция на болестите, предавани по полов път. Междусекторна услуга, съвместно с НПО, 

която включва здравно-социални консултации за деца и семейства в риск, образователни 

програми и здравна просвета сред подрастващите. 

  

 

Мярка 1.1.5. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца. 

Дейности: 

1.1.5.1. Съвместни дейности на ОЗД  ЕПГ и ЦОП и за настаняване на изоставени деца или 

други деца с предприета мярка за закрила настаняване  за отглеждане в семейства на близки и 

роднини; 

1.1.5.2. Подкрепа за семействата за роднини и близки с настанени за отглеждане деца. Услугата 

се предоставя от ЦОП, ОЗД или Екипите по приемна грижа чрез консултиране, обучение, 

групи за самопомощ;  

Мярка 1.1.6.  Продължаване  развитието на Приемната грижа в община Кюстендил, пълно 

използване на сегашния й капацитет от 100 работещи приемни семейства и включване на нови 

при идентифициране на потребности. 

Дейности: 

1.1.6.1. Развитие на съществуваща услуга с акцент върху повишаване на качеството.  

1.1.6.2. Разширяване профила на приемните семейства от 0 до 18 години;  
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1.1.6.3. Приоритетно развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания и 

новородени, както и приемна грижа за деца над 10 години;  

1.1.6.4. Повишаване капацитета на Екипите по приемна грижа чрез подкрепящи обучения, 

интервизии и супервизии за социалните работници. 

1.1.6.5. Повишаване капацитета на приемните семейства чрез провеждане на качествени 

поддържащи обучения, консултации, групи за самопомощ, интервизии и супервизии за 

приемните семейства и подкрепа за детето при преживяване на криза. Акцентиране върху 

спешното настаняване. Дейността се изпълнява от ДСП, ЦОП и Екипите по приемна грижа, 

както и външни доставчици.  

 

 

Конкретна цел 1.2. Деинституционализация на грижата за деца в област Кюстендил.  

 

Мярка 1.2.1.  Трансформиране и поетапно закриване на ДДЛРГ „Олга Стоянова“ гр.Дупница 

до края на 2020 г.; 

 

Дейности: 

1.2.1.1.  Разработване план за закриване на ДДЛРГ и анализ и идентифициране на 

необходимостта от разкриване на конкретни услуги за деца, които не могат да бъдат 

реинтегрирани; 

1.2.1.2.  Ефективно използване на материална база, човешки ресурс, административен 

потенциал с цел разкриване и развитие на алтернативни форми на услуги за деца, изведени от 

СИ.  

Конкретна цел 1.3.: Да се осигурят условия за развитие на децта с увреждания в семейството.  

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

Тази мярка включва комплекс от дейности за навременна диагностика и ранна интервенция в 

случаите на раждане на дете с увреждане. Интервенцията е насочена към информиране  на 

семейството, подготовка и подкрепа за необходимите грижи. Услугата включва и дейности по 

ранно детско развитие. 

Дейности:  

1.3.1.1. Осигуряване на устойчивост и продължаване на предоставяните новоразкрити  през 

2015 година в област Кюстендил услуги: 

 Център за ранно детско развитие гр. Кюстендил 

 Център за ранна интервенция на уврежданията и трите семейни центъра в гр.Дупница,  

 Общностния център в гр.Рила с планиране разширяването на териториалния им обхват; 

1.3.1.2. Изграждане на добро междусекторно сътрудничество за обмен на информация между 

системата на здравеопазването и социалните услуги за пренатална диагностика, ранна 

регистрация на бременността и ранно установяване на риска от увреждане; предоставяне на 

консултации и подкрепа на родителите преди и непосредствено след раждането на дете с 

увреждане. 

 

Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация 

на децата с увреждания и подкрепа за техните семейства. 

Тази мярка ще се осъществи чрез продължаване на функционирането на 

съществуващите услуги и развиване на нови за улесняване на достъпа до здравна грижа, 

медицинска и социална рехабилитация. 

Дейности: 

1.3.1.2. Увеличаване капацитета и разширяване  на дейностите, с утвърждаване на мобилната 

работа в съществуващите услуги ЦСРИ в област Кюстендил. В област Кюстендил са разккрити 
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и функционират две ЦСРИ-та за деца в общините Кюстендил и Дупница. Предвижда се 

увеличаване на капацитета на ЦСРИ гр.Дупница на 50; 

1.3.1.2. Утвърждаване на Дневните центрове за деца с увреждане в област Кюстендил като 

услуга в подкрепа на семейстата за отглеждане и възпитание на дете с увреждане. Планирано 

увеличаване на капацитета за услугата в община Дупница на 30; 

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

грижа за деца с увреждания, отглеждани в семейна среда. 

Разширяване формите за подкрепа на родителите и семействата отглеждащи дете с увреждане. 

Дейности: 

1.3.3.1.  Разширяване на програмите, предлагащи домашна грижа – Личен асистент, Социален 

асистент и Домашен помощник за деца с увреждане/ия. Планирано осигуряване на този тип 

услуга на територията на цялата област; 

1.3.3.2. Разкриване на нови услуги: Звено за ранна интервенция на уврежданията с капацитет 

10 и Заместваща грижа за деца с увреждания в семейства и приемни семейства с капацитет 30. 

Предвидени за разкриване са в община Кюстендил с възможност за разширяване на 

териториалния обхват за цялата област. 

 

Мярка 1.3.4. Адекватна и гъвкава грижа за децата с увреждания, отглеждани в среда близка до 

семейната. 

Дейности: 

 1.3.4.1.  Устойчивост и качество за наличните услуги резидентен тип за деца с увреждания на 

територията на област Кюстендил ( 3 ЦНСТ в гр.Кюстендил, 1 ЦНСТ в гр.Дупница); 

1.3.4.2. Повишаване и надграждане на професионалната квалификация на заетите в услугите за 

деца с увреждания. Осигуряване на подкрепа за преодоляване на стреса на работното място: 

консултации, супервизии, групи за взаимопомощ, обмяна на опит и др. 

  

 

Конкретна цел 1.4. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково 

поведение и неглижиране. 

 

Мярка 1.4.1. Развиване на услуги в общността за повишаване  на родителския капацитет и 

превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда. 

Дейности:  

1.4.1.1. Услуги в рамките на ЦОП, новоракритите услуги в подкрепа на ранното детско 

развитие през 2015 г. и услуги на НПО по краткосрочни проекти за повишаване на родителския 

капацитет. Подкрепата е насочена към уязвими семейства, включително и за роднини, 

отглеждащи деца на родители в чужбина и включва:  

 Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за 

уязвими семейства с деца; 

 Училище за родители; 

 Кампании за повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на 

родителите за стимулиране на ранното детско развитие; 

 Практическа подкрепа в домакинството; 

 Семейна медиация; 

 Фамилно консултиране; 

 

1.4.1.2. Училището и гражданските организации – активни в грижата за децата. Иницииране и 

провеждане на смесени социално-образователни дейности в детските градини и училищата с 

акцент „деца, родители и учители заедно“. 
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Мярка 1.4.1.2. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за превенция на 

рисково поведение. 

Мярка, насочена към междусекторното сътрудничество за мобилизиране усилията на 

областно ниво за превенция на рисковото поведение сред децата и младежите. 

Дейности: 

1.4.2.1. Провеждане на информационни кампании и въвеждането на образователни програми в 

детските градини и училищата за: 

- превенция на рисково поведение на деца и младежи ( агресия, насилие, отклоняващо 

поведение); 

- здравна и социална просвета за превенция на зависимостите; 

- организиране и провеждане на тематични хепънинги, междуучилищни прояви и инициативи 

на общинско и областно ниво; 

1.4.2.2. Извънучилищни дейности за осмисляне на личното време на децата. 

Изведена необходимост от развитието на разнообразни извънучилищни дейности като 

клубове по интереси, ателиета и детски работилници, занимания със спорт и туризъм. 

Стимулиране участието на самите образователни институции и училищните настоятелства, 

читалищата, НПО и др. 

Мярка 1.4.3. Подкрепа за преодоляване на рисковото поведение при децата и младежите, 

работа с деца на улицата, жертви на насилие и трафик. 

Дейности: 

1.4.3.1. Съвместни дейности, с координиращи функции  на Местните комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на образователните институции, 

обществените възпитатели, отделите „Закрила на детето“ при ДСП, услугите за деца, НПО, в 

подкрепа на децата с рисково поведение и жертви на насилие. 

1.4.3.1. Разкриване на нови услуги в общността като кризисни центрове за жени, деца и 

младежи, преживели домашно насилие, сексуално насилие, жертви на трафик; превантивно-

информационни центрове, центрове за развитие на уязвимите общности, център за работа с 

деца на улицата. 

 

Конкретна цел 1.5. Равен достъп на децата от рисковите общности и уязвими групи до 

качествено образование. 

 

Мярка 1.5.1. Гарантиране на задължително предучилищно образование за всички, подлежащи 

деца в област Кюстендил. 

 

Дейности: 

1.5.1.1. Обхващане на всички, подлежащи на предучилищна подготовка 5-6-годишни деца, със 

специален фокус върху децата от ромската общност и децата в малките, отдалечени населени 

места в област Кюстендил; 

1.5.1.2. Целеви мерки за назначаване на медиатори и помощници на учителя, с приоритет в 

общинските училища със смесен етнически състав. 

Мярка 1.5.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване с 80% на 

отпадналите деца и реинтеграция в образованието на вече отпаднали деца и младежи. 

Дейности: 

1.5.2.1.  Изграждане на партньорство и взаимодействие между доставчици на социални услуги 

и организации, ангажирани с образованието за образователна интеграция и реинтеграция. 

Дейността включва  разработване на съвместни мерки и политики за издирване и работа с деца, 

отпаднали от образователната система и техните семейства. 
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1.5.2.2. Иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване интереса към 

училищната институция и образованието. Дейността включва максимално използване на 

ресурсите на всички, ангажирани с обучението и възпитанието на децата и младежите в област  

Кюстендил, за организиране на извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация; 

дейности за осмисляне на свободното време. 

1.5.2.3. Обучения и повишаване на квалификацията на педагогическия състав за овладяване и 

прилагане на практика на съвременни методи на преподаване. 

 

Конкретна цел 1.6. Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за деца.  

  

Мярка 1.6.1. Гарантиране на устойчивост, повишаване на качеството и развиване на 

разкритите към 31.12.2015 г. социални услуги за деца в област Кюстендил. 

Дейности: 

 1.6.1.1. Подобряване и разнообразие на услугите за деца с увреждания в Центровете за 

настаняване от семеен тип в община Кюстендил и община Дупница; 

1.6.1.2. Продължаване дейността на: 

 Дневните центрове за деца с увреждания в община Кюстендил и община Дупница, с 

капацитет 24 и 20 потребители, с планирано повишаване капацитета на услугата в 

Дупница на 30 потребители  и Центъра за ранна интервенция на уврежданията в община 

Дупница с капацитет 30 потребители; 

 Двата центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца/младежи в общините 

Кюстендил и Дупница. Планирано повишаване капацитета на услугата в община 

Дупница на 50 потребители; 

1.6.1.3. Продължаване и разширяване дейността с акцент върху работата на терен  на: 

 Центровете за обществена подкрепа в общините Кюстендил и Дупница. Повишаване 

капацитета на ЦОП Кюстендил на 70 потребители, а на двете услуги ЦОП в Дупница, 

всяка по 30 потребители; 

 Изградените 3 семейни центъра в гр.Дупница; 

1.6.1.4. Утвърждаване на приемната грижа като алтернатива на настаняването на деца с 

увреждане и деца в риск в институции или услуги резидентен тип. Поддържане на капацитет от 

100 действащи приемни семейства на областно ниво. 

  

Мярка 1.6.2. Развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне  в среда близка до 

семейната за деца, които не могат да бъдат реинтегрирани в семейна среда. 

Дейности: 

1.6.2.1.Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания с 

капацитет 15 потребители на възраст от 3 до 29 години; 

 

Мярка 1.6.3. Разкриване на нови услуги за деца в общността. 

Дейности по разкриване: 

1.6.3.1. ЦОП в гр.Кюстендил, гр. Бобов дол и гр. Рила/Бобошево.    

1.6.3.2. Звено за ранна интервенция на деца с увреждане с капацитет 10, насочена към подкрепа 

на деца с увреждане от 0 до 3 години и техните семейства в община Кюстендил. 

1.6.3.3. Заместваща грижа за деца с увреждане от 0 до 18 години; 

1.6.3.4. Разкриване „Звено майка и бебе“ в общините Кюстендил и Дупница, всяко с капацитет 

6;  

 

1.6.3.5. Кризисен център за деца и младежи в  община Дупница с капацитет 12; 

1.6.3.6. Център за работа с деца на улицата с капацитет 20 в гр.Кюстендил; 

1.6.3.7. ЦНСТ за деца лишени от родителска грижа и за кризисно настаняване с капацитет 10  ; 

1.6.3.8. Център за развитие на уязвими общности в гр.Кюстендил и гр.Дупница; 
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1.6.3.9.  Превантивно-информационен център в гр.Кюстендил и гр.Дупница; 

1.6.3.10. Разкриване на Социален учебно-професионален център в Кюстендил и Дупница с 

капацитет съответно 30 и  20 потребители с намалена работоспособност, навършили 16 г. и за 

деца в риск, навършили 16 г. в  гр. Дупница ; 

1.6.3.11. ЦСРИ за деца в гр. Рила с капацитет 20 и гр. Сапарева баня с капацитет 10; 

1.6.3.12. Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждане гр.Кюстендил, гр.Бобошево 

и гр.Сапарева баня; 

 

Мярка 1.6.4. Дейности по превенция:  

 

1.6.4.1.  Предлагане на подходящи услуги в ЦОП и училищата за подкрепа за уязвими 

семейства, включително и за роднини, отглеждащи деца на родители в чужбина;  

 

1.6.4.2. Ефективна работа и навременна подкрепа на деца в риск от отпадане от училище и 

техните семейства;  

 

1.6.4.3. Осъществяване на ефективна и своевременна междуинституционална координация и 

съвместна работа при деца с противообществени прояви;  

 

1.6.4.4. Организиране на информационно-образователни занимания, насочени към деца с 

противообществени прояви с цел ангажиране на свободното им време;  

 

1.6.4.5. Повишаване на административния капацитет и професионалната квалификация на 

кадровия ресурс, зает в социално-образователната сфера с цел посрещане на 

предизвикателствата при работа с деца в рискови групи.  

 

4.2   Мерки и дейности по Направление 2: Социално включване на уязвими 

групи и лица в неравностойно положение. 

Обща цел: Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален 

брой хора от общностите в неравностойно положение и  уязвимите групи в област 

Кюстендил. 
Конкретна цел 2.1.: Оптимизиране капацитета на специализираните институции за лица с 

увреждания в област Кюстендил. 

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

институции на територията на област Кюстендил, съобразени с Националната стратегия за 

дългосрочна грижа, плана за дейстие към нея и препоръките, направени в Анализа на 

състоянието на специализираните институции в РБьлгария по Проект „Развитие на системата 

за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище (2011-2015)“  

Дейности:  
2.1.1.1. Създаване на работни групи по общини за оценка на ситуацията и разработване на 

планове за деинституционализация на възрастните хора от специализираните институции на 

територията на област Кююстендил; 

2.1.1.2. Подобряване качеството на грижата в специализираните институции за възрастни хора 

на територията на област Кюстендил;  

2.1.1.3. Подобряване на материалната база и поддържане на достъпна среда за потребителите 

на специализираните институции. 

2.1.1.4. Повишаване квалификацията на персонала; 

2.1.1.5. Привличане на НПО в дейността на специализираните институции. 
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2.1.1.6. Привличане на доброволци за подкрепа социалните контакти и личностната реализация 

на потребителите на услугите в специализираните институции. 

Мярка 2.2.1. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хора с увреждания, 

настанени в специализирани институции. 

Дейности: 

2.2.1.1. Повишаване качеството и развиване на резидентните услуги за лица с увреждане в 

област Кюстендил:  

- ЦНСТ 1, 2 за лица с умствена изостаналост в гр. Кюстендил; 

- ЦНСТ 1,2 за лица с умствена изостаналост в гр. Бобов дол, 

- ЦНСТ за лица с психични разстройства и деменция в с. Мламолово, община Бобов дол, 

- ЦНСТ 1,2 за лица с психични разстройства в гр.Рила, 

- Преходно жилище за лица с умствена изостаналост с. Преколница, общ.Кюстендил; 

2.2.1.2. Осигуряване на резидентна грижа за хора с увреждания и предотвратяване 

настаняването им в СИ. Разкриване на нови услуги: 

-  ЦНСТ за лица с увреждания  в община Кюстендил с капацитет 4+4.  

- ЦНСТ за възрастни с психични разстройстваи/или деменция в община Кюстендил и община 

Дупница  с капацитет съответно 8 и 10.  

- ЦНСТ за възрастни хора с деменция в с.Слатино, общ. Бобошево с капацитет 15; 

- ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства или деменция община Несестино с 

капацитет 5; 

- Защитено жилище за възрастни с психични разстройства с капацитет 8 в община Кюстендил.  

-  Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в община Дупница с капацитет 8.  

 

Конкретна цел 2.2. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с 

увреждания в семейна среда. 

Мярка 2.2.1. Разширяване на грижите за хора с увреждания в семейна среда. Подобрени и 

разширени услуги в семейна среда за лица с увреждания. Увеличаване с 50% на относителния 

дял на клиентите в населени места извън общинските центрове. Предотвратено 

преждевременно настаняване в резидентна грижа на хора с увреждания, чрез предоставяне на 

разнообразни услуги в домашна среда.  

Дейности: 

 2.2.1.1.  Продължаване дейността на „Личен асистент” и постепенно увеличаване броя на 

лицата, потребители на услугата.  

2.2.1.2. Продължаване функционирането и увеличаване броя на потребителите на социалната 

услуга „Социален асистент”  

2.2.1.3 Продължаване функционирането и увеличаване броя на потребителите на услугата 

„Домашен помощник”  

 2.2.1.4. Продължаване функционирането и повишаване капацитета на съществуващата услуга 

„Домашен социален патронаж”. Подобряване и разширяване на услугите в семейна среда за 

възрастни с увреждания потребители на Домашен социален патронаж, чрез предоставяне на 

медицински и санитарно-хигиенни услуги. 

 2.2.1.5. Продължаване функционирането и повишаване капацитета на съществуващата услуга 

„Обществена трапезария” за всички общини на територията на област Кюстендил. 
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2.2.1.6. 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 хора 

с увреждания 

2.2.1.7. Разширяване на услугите в подкрепа на близките, които полагат грижи за хора с 

увреждания в домашна среда в съществуващите социални услуги в общността. 

2.2.1.8. Разкриване на нова услуга заместваща грижа за възрастни в община Кюстендил с 

капацитет 20 потребители. Смесена услуга - почасова и дневна грижа при временно отсъствие 

на член от семейството, полагащ грижи човека с увреждане. 

2.2.1.9. Използване възможностите на Фонд „Социална закрила“ от всички общини за 

осигуряване на услугата „Обществена трапезария“ за максимален брой потребители. 

Мярка 2.2.2. Предоставяне на социални услуги за подкрепа на включването и реализацията на 

лицата с увреждания. 

Дейности: 

2.2.2.1.Развитие капацитета и подобряване на качеството на съществуващите услуги в 

общността за хора с увреждания: 

 ЦСРИ за  лица в гр. Кюстендил с капацитет 25 с планувано завишаване на капацитета на 

40; 

 ЦСРИ за деца и лица в гр.Бобов дол с капацитет 30 потребители. 

 ЦСРИ за лица в гр.Рила с капацитет 10. Предвидено завишаване на капацитета на 30 с 

цел обхващане лицата с увреждане и на територията на общините Кочериново и 

Бобошево. 

2.2.2.2. Разкриване на нови услуги в общността за лица с увреждания: 

 Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 25 потребители в гр.Кюстендил; 

 Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 30 потребители в гр.Дупница; 

 Дневен център за възрастни с увреждания – седмична грижа в общините Трекляно и 

Невестино с капацитет по 10. 

 ЦСРИ за хора със зрителни увреждания с капацитет 30 потребители в гр.Кюстендил; 

 ЦСРИ за лица в гр.Дупница с капацитет 40 потребители. 

 ЦСРИ в гр.Сапарева баня с капацитет 20. 

 Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания  в гр.Кюстендил с капацитет за 20 

за деца и лица с психични разсртойства; в гр. Бобошево с капацитет 20 и гр. Сапарева 

баня с капацитет 20.  

 Дневен център за възрастни хора с увреждания – седмична грижа в общините Невестино 

и Трекляно с капацитет 10.  

2.2.2.3. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на хората с 

увреждане, предоставящи възможност за общуване, социален живот, ползване на сестрински 

грижи за възрастни хора с увреждане; 

 

Конкретна цел 2.3. Създаване на социални услуги за превенция и подкрепа на социалното 

включване и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със 

зависимости. 

Мярка 2.3.1. Разкриване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване на последиците от 

рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни. 
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Услугите са насочени към свързване на младежите и лицата от уязвимите групи с подходящи 

социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и др., в зависимост от 

нуждите и проблемите им.  

Дейности: 

2.3.1.1. Предоставяне на услуги за превенция в ЦСРИ или ЦОП насочени към млади хора в 

риск на възраст 18-35 години, както и на лица, както следва: млади хора след престой в 

специализирани институции, младежи и лица преодолели сериозен здравословен проблем, 

психическа или физическа травма, лица, напускащи пенетенциарни заведения и др. Услугите 

ще включват развиване на умения за самостоятелен живот; превенция на рисково поведение; 

психологическо консултиране; семейно консултиране; медиация; рехабилитация; 

информационно-консултантски и обучителни услуги; кариерно консултиране, посредничество. 

2.3.1.2. Разкриване на център за временно настаняване с капацитет 10 потребители в община 

Кюстендил; 

2.3.1.3. Разкриване на Център за развитие на уязвими общности по един в община Кюстендил и 

община Дупница. 

2.3.1.4. Разкриване на превантивно информационен център в общините Кюстендил и Дупница с 

капацитет съответно 200 и 100 потребители. 

 

 

4.3  Мерки и дейности по Направление 3: : Грижа за старите хора  

Основна цел: Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички населени места в 

областта, чрез: 

Конкретна цел 3.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на 

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

Мярка 3.1.1. Предоставяне на комплексни услуги за подкрепа на старите хора в област 

Кюстендил. 

Дейности: 

3.1.1.1. Разширяване дейностите на Домашните социални патронажи за самотно живеещите 

стари хора. Осигуряване на комплексна грижа заедно с услугите социален асистент и домашен 

помощник: 

 хранене и помощ за приготвянето на храна; 

 помощ във воденето и поддържането на домакинството; 

 хигиенно и санитарно обслужване; 

 помощ за излизане и придвижване;  

 съдействие за достъп до здравни услуги. 

3.1.1.2. Развиване и утвърждаване на дневния център за стари хора в гр.Рила и разкриване на 

нови, както следва: 

 Дневен център за стари хора в община Дупница с капацитет 50 потребители; 

 8 дневни центъра за стари хора в осем от големите села в община Кюстендил, всеки с 

капацитет 25 потребители; 

 Дневен център за стари хора с капацитет 20 в гр.Бобов дол; 

 Дневен център за стари хора с капацитет 20 в община Сапарева баня. 
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  Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, предлагаща 

храна, дневна грижа, възможност за социални контакти. 

 В периода на действие на Стратегията ще се положат усилия за подобряване на услугите 

в общността – дневна грижа. 

3.1.1.3. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера, 

предоставящи възможност за общуване, социален живот, ползване на сестрински грижи за 

възрастни хора с относително съхранено здраве и възможност за самостоятелно придвижване; 

 

 Конкретна цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в 

среда, близка до домашната като алтернатива на институционализацията. 

Мярка 3.2.1. Разкриване на социални услуги в общността и резидентен тип. 

Дейности: 

3.2.1.1. Разкриване на Дневен център за стари хора в гр.Дупница с капацитет 50 потребители и 

в осем села на община Кюстендил, всеки с капацитет 25  потребители; 

3.2.1.2. Разкриване на ЦНСТ 1,2 в гр. Кюстендил с капацитет 4+4 , ЦНСТ с капацитет 15 в 

гр.Дупница; ЦНСТ в община Бобошево с капацитет 16; ЦНСТ в община Бобов дол с капацитет 

16; ЦНСТ в община Невестино с капацитет 6;  ЦНСТ1,2  в община Сапарева баня с капацитет 

8+8 ( едното предвидено за публично-частно партньорство ) . 

3.2.1.2. Планиране, изграждане и разкриване на 2 нови Домa за стари хора (резидентна грижа – 

постоянно 24 часово наблюдение) след 2016 г. в следните градове: 

 Кюстендил с капацитет 40 места 

 Дупница с капацитет 20 места 

3.2.1.3. Провеждане на общинска политика за стимулиране на частната инициатива при 

разкриването на модерни частни домове за стари хора в област Кюстендил. Частните домове 

ще предоставят качествена резидентна грижа за стари хора, включително и за жители от други 

области от страната като осигурява работни места за персонала от общините. 

3.2.14. Проучване на възможностите за създаване на комплекси за подкрепа на стари хора през 

2016-2020 г., в които са развити две и повече социални услуги, насочени към старите хора. 

Комплекс за подкрепа на стари хора ще бъде изграден в Кюстендил и Дупница, а след това и в 

други общини, при заявен интерес. 

Комплексът за подкрепа на стари хора комбинира ресурсите на различни налични дейности и 

услуги на територията на дадена община (като Домашен социален патронаж, Дневен център за 

стари хора, клуб на пенсионера, социална кухня/обществена кухня, алтернативни 

междусекторни услуги, финансирани от структурни фондове в периода на действие на 

настоящата Стратегия) с цел оптимизирането и ефективното им използване при предоставяне 

на услуги за стари хора. Комплексът не предполага задължително сливане на наличните 

услуги, а съвместно планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и съща 

целева група.  

3.2.1.5. Продължаване дейността и подобряване качеството на услугите в Хоспис в гр.Бобов 

дол и гр.Рила, с капацитет 20 места, с възможност за увеличаване на капацитета при 

идентифицирана потребност.  

Конкретна цел 3.3. Деинституционализация и подобряване качеството на услугите в Дома за 

стари хора гара Кочериново. 

Мярка 3.3.1. Разработване на планове за закриване/трансформиране на специализираните 

институции на територията на област Кюстендил, съобразени с Националната стратегия за 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Кюстендил 

 

48 

 

дългосрочна грижа, плана за дейстие към нея и препоръките, направени в Анализа на 

състоянието на специализираните институции в РБьлгария по Проект „Развитие на системата 

за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище (2011-2015)“  

Дейности:  
3.3.1.1. Създаване на работна група за оценка на ситуацията и разработване на план за 

деинституционализация на възрастните хора от Дом за стари хора – гара Кочериново; 

3.3.1.2. Подобряване качеството на грижата в Дом за стари хора – гара Кочериново;;  

3.3.1.3. Подобряване на материалната база и поддържане на достъпна среда за потребителите 

на специализираните институции. 

3.3.1.4. Повишаване квалификацията на персонала; 

3.3.1.5. Привличане на НПО в дейността на специализираните институции. 

3.3.1.6.Привличане на доброволци за подкрепа социалните контакти и личностната реализация 

на потребителите на услугите в специализираните институции. 

  

3.3.1.7. Провеждане на общинска политика за стимулиране на частната инициатива при 

разкриването на модерни частни домове за стари хора в област Кюстендил. Частните домове 

ще предоставят качествена резидентна грижа за стари хора, включително и за жители от други 

области от страната като осигурява работни места за персонала от общините. 
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4.3   Таблица: Планирани социални услуги в област Кюстендил  

№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

Община Бобов дол 

 Приемна грижа Грижа за изоставени деца 

Деца жертва на насилие 

Бобов дол 5 5 информационни кампании, обучение, 

подбор и наемане на приемни роди-

тели, наблюдение и подкрепа за при-

емните родители и приемните деца, 

възстановяване и/или поддържане на 

връзки със семейството;  

Бобов дол 

 

Налична 

предоставяна от 

ДСП 

 Център за 

обществена 

подкрепа (ЦОП) 

(ДДД) 

Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане от 

училище 

Деца, отпаднали от училище 

Бобов дол 0 20 Превенция на изоставяне; Подкрепа 

на семейството при отглеждане на 

детето; работа с деца и родители за 

връщане в училище, Консултации;  

Услуги за деинституционализация 

Реинтеграция в семейството 

Бобов дол Нова за планиране 

капацитет от 2016 г. 

– 20 места  

 ЦСРИ за деца и 

лица с 

увреждания 

(ДДД) 

Деца и лица с увреждания от 

общността. 

Община Бобов 

дол 

30 30 Създаване на всключваща, приемаща 

и стимулираща развитието среда за 

лица с увреждания . Осигуряване на 

почасови здравни, 

рехабилитационни, 

трудотерапевтични, 

кинезитерапевтични и др. 

Гр.Бобов 

дол 

Налична с 

възможност за 

разширявване на 

дейностите. 

Развиване на 

мобилни дейности. 

 ЦНСТ за 

възрастни хора 

с умствена 

изостаналост 

(ДДД) 

Лица с тежка и дълбока 

умствена изостаналост, 

изведени от СИ. 

Цялата страна 10 10 Предоставяне на 24-часова грижа в 

среда, близка до семейната. 

Осигуряване на ежедневни здравни, 

рехабилитационни, 

трудотерапевтични, 

кинезитерапевтични дейности и др. 

Гр.Бобов 

дол 

Налична с 

възможност за 

развиване на нови 

дейности. 

 ЦНСТ за 

възрастни хора 

с умствена 

изостаналост 

(ДДД) 

Лица с тежка и дълбока 

умствена изостаналост, 

изведени от СИ. 

Цялата страна 10 10 Предоставяне на 24-часова грижа в 

среда, близка до семейната. 

Осигуряване на ежедневни здравни, 

рехабилитационни, 

трудотерапевтични, 

кинезитерапевтични дейности и др. 

Гр.Бобов 

дол 

Налична с 

възможност за 

развиване на нови 

дейности. 

 ЦНСТ за 

възрастни хора 

Лица с тежки психични 

разстройства с риск от 

Цялата страна 12 12 Предоставяне на 24-часова грижа в 

среда, близка до семейната. 

С.Мламоло

во 

Налична с 

възможност за 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Кюстендил 

 

50 

 

№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

с психични 

разстройства 

или деменция 

социално изключване, 

институционализиране и 

развиване на хоспитализъм. 

Осигуряване на ежедневни здравни 

грижи, психосоциална 

рехабилитация, трудотерапия, 

информиране и обучение и др. 

Общ.Бобов 

дол 

развиване на нови 

дейности. 

 Дневен център 

за възрастни 

увреждания 

(ДДД) 

Хора с увреждания със и без 

чужда помощ; Възрастни 

хора с различни увреждания, 

живеещи  в семейна среда 

Община Бобов 

дол 

20 30 Дневни и почасови грижи  

Медицинска и социална 

рехабилитация 

Община 

Бобов дол 

Планирана нова 

след 2016г. с 

капацитет 20 до 

2020 г.  капацитет 

30. 

 Дневен център 

за стари хора 

(ДДД) 

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, които могат да се 

обслужват сами 

Бобов дол 20 

 

20 Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти, 

консултации,медицинска грижа 

Бобов дол Планирана нова 

след 2016 г. с 

капацитет 20 

 ЦНСТ за стари 

хора (ДДД) 

Стари хора, самотно 

живеещи със здравословни 

проблеми в риск от 

настаняване в СИ 

Бобов дол 

 

16 16 Осигуряване на резидентна грижа за 

лица с  увреждания , за които не са 

на лице възможности за връщане в 

семейна среда 

Община 

Бобов дол 

Нова за планиране 

след 2016 г. с 

капацитет 16 

 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари хора 

с увреждания и/или със 

затруднения в самообслужва-

нето, които имат нужда от 

грижа в семейна среда 

Самотно живеещи стари хора 

в отдалечени нас. места без 

достъп до услуги 

Бобов дол 

 

40 

 

60 Мобилна услуга за обхващане на 

селата – предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед.грижа,  

осигуряване на трудо и арт терапия, 

други.  

Бобов дол Налична - 

разширяване на 

дейностите и 

многообразието на 

услугите и 

капаците-тите за 

обхващане на 

малките изолирани 

населени места  

 

 Обществена 

трапезария   

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, хора с увреждания  с 

ниски доходи и др. 

Бобов дол   Осигуряване на топла и питателна 

храна през зимата 

Бобов дол Нова за планиране 

във вс. общини 

(финансирана чрез 

ФСЗ през зимния 

сезон или чрез 

общински бюджет)  

 Клуб на пенсио-

нера - общинска 

дейност 

Пенсионери, които нямат 

сериозни здравословни про-

блеми и се обслужват сами 

Бобов дол 

 

1 1 Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно 

Бобов дол Налични  

Разширяване с нови  

дейности 

 Клуб на хора с Хора с увреждания,, които Бобов дол 1 1 Осигуряване на лични и социални Бобов дол Налични и 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

увреждания  - 

общинска 

дейност  

имат възможност да се 

предвижват 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно за 

хората с увреждания 

разширяване с  

нови дейности 

 Личен асистент 
услуга в общ-

ността по наци-

онална програма 

и ОП”РЧР” 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни състояния, 

които не могат или са много 

затруднени да се обслужват 

сами 

Бобов дол 

 

  Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в ежедневие-

то си, предоставяне на алтернативен 

избор за професионално развитие на 

семейства, в които има лице с трайно 

увреждане. 

Бобов дол Налична, за 

разширяване  

 Социален аси-

стент - услуга в 

общността по 

нац. Програма и 

ОП”РЧР” 

лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени да 

се обслужват сами 

Бобов дол 

 

  Осигуряване на грижи в семейна сре-

да на деца и лица, които поради 

ограничения от здравословен 

характер са изключени от социалния 

живот и са в риск от  зависимост от 

институционален тип грижи. 

Бобов дол Налична, за 

разширяване 

 Домашен помо-

щник - услуга в 

общността по 

ОП “Развитие 

на човешките 

ресурси” 

лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни състоя-

ния, които не могат или са 

много затруднени да се 

обслужват сами 

Бобов дол 

 

  Осигуряване на грижи в семейна 

среда на деца и лица, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са изключени 

от социалния живот. 

Бобов дол Налична, за 

разширяване 

 Хоспис 

 

Стари хора  с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни състояния 

От цялата 

област  

20 20 Резидентна грижа – нужда от 

постоянно 24-часово обгрижване 

Бобов дол Налични  

         

Об6щина Бобошево 

 Приемна грижа Грижа за изоставени деца 

Деца жертва на насилие 

Бобошево 6 6 информационни кампании, обучение, 

подбор и наемане на приемни роди-

тели, наблюдение и подкрепа за при-

емните родители и приемните деца, 

възстановяване и/или поддържане на 

връзки със семейството;  

Бобошево Налична 

предоставяна от 

ДСП 

 Дневен център 

за възрастни с 

физически 

увреждания 

Хора с  физически 

увреждания със и без чужда 

помощ, живеещи  в семейна 

среда 

Бобошево 0 20 Дневни и почасови грижи  

Медицинска и социална 

рехабилитация 

Община 

Бобошево 

С.Слатино 

Планирана нова 

след 2016г.  

капацитет 20. 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

(ДДД) 

 Дневен център 

за деца и / или 

възрастни хора 

с увреждания 

(ДДД) 

Деца и възрастни хора с 

увреждания, живеещи  в 

семейна среда, както и 

семействата им. 

Бобошево 0 20 Дневни и почасови грижи  

Медицинска и психосоциална 

рехабилитация и др. 

Гр.Бобошев

о 

Планирана нова 

след 2016 г.  

капацитет 20. 

 ЦНСТ за 

възрастни хора 

с  деменция  

 (ДДД) 

Хора с психични 

разстройства или деменция 

Бобошево 15 15 Осигуряване на резидентна грижа за 

хора с увреждания и 

предотвратяване настаняването им в 

СИ 

Община 

Бобошево 

С.Слатино 

Нова за планиране 

от 2016 с капацитет 

15 

 ЦНСТ за стари 

хора (ДДД) 

Стари хора, самотно 

живеещи със здравословни 

проблеми в риск от 

настаняване в СИ 

Област 

Кюстендил 

 

16 16 Осигуряване на резидентна грижа за 

лица с  увреждания , за които не са 

на лице възможности за връщане в 

семейна среда 

Община 

Бобошево 

С.Слатино 

Нова за планиране 

след 2016 г. с 

капацитет 16 

 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари хора 

с увреждания и/или със 

затруднения в самообслужва-

нето, които имат нужда от 

грижа в семейна среда 

Самотно живеещи стари хора 

в отдалечени нас. места без 

достъп до услуги 

Община 

Бобошево 

  Мобилна услуга за обхващане на 

селата – предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед.грижа,  

осигуряване на трудо и арт терапия, 

други.  

Гр.Бобошев

о 

Налична от юни 

2015 г. 

 Обществена 

трапезария   

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, хора с увреждания  с 

ниски доходи и др. 

Община 

Бобошево 

  Осигуряване на топла и питателна 

храна през зимата 

Гр.Бобошев

о 

Нова за планиране 

във вс. общини 

(финасирана чрез 

ФСЗ през зимния 

сезон или чрез 

общински бюджет)  

 Личен асистент 
услуга в общ-

ността по наци-

онална програма 

и ОП”РЧР” 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни състояния, 

които не могат или са много 

затруднени да се обслужват 

сами 

Община 

Бобошево 

 

  Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в ежедневие-

то си, предоставяне на алтернативен 

избор за професионално развитие на 

семейства, в които има лице с трайно 

увреждане. 

Гр.Бобошев

о 

Налична, за 

разширяване  

Община Дупница 

 Център за Деца и семейства в риск Община 20 30 Превенция на изоставяне; Подкрепа Гр.Дупница Налична с 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Кюстендил 

 

53 

 

№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

обществена 

подкрепа (ЦОП)  

Деца в риск от отпадане от 

училище 

Деца, отпаднали от училище 

Дупница 

 

на семейството при отглеждане на 

детето; работа с деца и родители за 

връщане в училище, Консултации;  

Услуги за деинституционализация 

Реинтеграция в семейството 

Ул.“Солун“

4 

капацитет 20 места. 

Увеличаване на 

капацитета до 2020 

г. от 20 на 30 места. 

 Център за 

обществена 

подкрепа (ЦОП) 

Деца от 0 до 18 години в риск 

и техните семейства 

Община 

Дупница 

20 30 Социални услуги насочени към 

реинтеграция на децата в техните 

биологични семейства, осиновяване, 

настаняване в среда близка до 

семейната или приемно семейство, 

осигуряване на равнопоставено 

включване на децата в социалния 

живот, подкрепа на семейството при 

отглеждане на детето; консултации; 

подготовка за разпит в подходяща, 

щадяща детето обстановка – „синя 

стая“ 

Гр.Дупница 

Ул.“В.Търн

ово“2 

Налична с 

капацитет 20 места. 

Увеличаване на 

капацитета от 2016 

г. от 20 на 30 места. 

 Звено “Майка и 

бебе” (ДДД) 

Бременни жени и майки в 

риск 

 

 0 6 Превенция на изоставяне на деца (0 

до 3 год.). Временно настаняване до 

6 м. на бременни и майки в риск да 

изоставят децата си, насърчава 

родителската привързаност, подпо-

мага млади майки чрез социално, 

психологическо и юридическо 

консултиране и подкрепа 

 

Гр.Дупница През 2016 ще 

стартира 

подготовката за 

проучване на 

ресурсите и 

планиране за 

изграждане ЗМБ 

 Приемна грижа Грижа за изоставени деца 

Деца жертва на насилие 

Община 

Дупница 

18 30-40 информационни кампании, обучение, 

подбор и наемане на приемни роди-

тели, наблюдение и подкрепа за при-

емните родители и приемните деца, 

възстановяване и/или поддържане на 

връзки със семейството; 

Община 

Дупница 

Налична с 

капацитет 18 ПС до 

2020 г. – 30-40 ПС 

 Център за ранна 

интервенция на 

уврежданията 

 Община 

Дупница 

30 30 Услуги, които се предоставят на 

много малки деца със специални 

нужди от 0 до 3 години и включват 

окупационна терапия, работа с 

логопед и физиотерапия. 

Гр.Дупница 

Пл.“Свобод

а“1 

Налична, 

продължаване на 

дейността , 

финанситане на 

структурните 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

фондове на ЕС. 

 Семеен център Деца в риск ( 0 до 7 г.) – деца 

от уязвимите групи, в 

частност ромската общност; 

деца на безработни родители; 

деца, чиито родители 

получават социални помощи; 

деца без личен лекар; деца, 

чиито родители не са здравно 

осигурени; родители на деца 

(0-7 г.) от уязвимите групи 

Община 

Дупница 

3 3 Услуга, насочена към осигуряване на 

равнопоставено участие в живота на 

местната общност чрез равен достъп 

до общински центрове за работа с 

деца, осигуряване на гарантиран 

достъп до специализирани здравни, 

социални, образователни и др. 

услуги в общността; осигуряване на 

адекватни услуги, условия и 

оборудване, необходими за 

максимална самостоятелност на 

децата с увреждания в тяхното 

обслужване; предоставяне на набор 

от услуги, грижа и занимания за 

формиране и развитие на хигиенни 

навици, умения за общуване, 

упражняване на различни социални 

роли и тяхното овладяване; 

гарантиране планирането и 

индивидуализиране на грижите за 

всяко дете въз основа на екипни 

обсъждане и вземане на решения. 

Гр.Дупница 

Кв.“Аракчи

йски мост“ 

Ул.“Размет

аница“1 

 

жк.“Бистри

ца“ 

кв.“Гиздова 

махала“ 

ул.“Люляк“ 

1 

 

 

ул.“Отовиц

а“ 

Налична, 

продължаване на 

дейността, 

финансиране от 

структурните 

фондове на ЕС. 

 Дневен център 

за деца с 

увреждания 

(ДДД) 

Деца и младежи с 

увреждания 

Община 

Дупница 

20 30 Комплекс от социални услуги, които 

създават условия за цялостно 

обслужване на потребителите през 

деня, свързани с предоставяне на 

храна, задоволяване на ежедневните , 

здравните, образователните и 

рехабилиртационните потребности, 

както и на потребностите от 

организация на свободното време и 

личните контакти. 

Гр.Дупница Налична , 

продължаване на 

дейността – 

капацитет 20 места. 

Увеличаване на 

капацитета след 

2015 г. от 20 на 30 

места. 

 ЦСРИ  за деца 

(ДДД) 

Деца с увреждания, 

нуждаеши се от почасови 

грижи; родители, 

отглеждащи деца с 

Общините 

Дупница 

Сапарева баня 

40 50 Медицинска и социална рехабилита-

ция, консултации – социални, 

правни, здравни, психологически, 

трудотерапия; Умения за 

Гр.Дупница Налична, 

продължаване на 

дейността – капацитет 

40 места. 

Увеличаване на 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

увреждания. самостоятелност. Разширяване на 

услугата чрез развитие на мобилност 

в селата от общината. 

капацитета на 50 

места. 

 ЦСРИ за лица Деца и лица с увреждания 

Деца с увреждания в семейна 

среда, вкл. нуждаещи се от 

почасови грижи; Родители 

отглеждащи деца с 

увреждания; Хора с 

увреждания с чужда помощ и 

без право на чужда помощ 

Община 

Дупница 

0 40 Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации – 

социални, правни, здравни, 

психологически, трудотерапия; 

Умения за самостоятелност; 

Мобилни услуги от рехабилитатор и 

психолог 

Гр.Дупница Планирана нова с 

капацитет 40 места. 

 Кризисен 

център 

Лица, преживели домашно 

насилие, сексуално насилие, 

трафик на хора 

Общините 

Дупница 

Община 

Сапарева баня 

0 6 Подслон , здравна грижа, социални и 

психологически консултации и 

подкрепа. Юридически консултации 

Гр.Дупница Нова с капацитет 6 

 Кризисен 

център 

Деца и младежи преживели 

домашно насилие, сексуално 

насилие, трафик на хора 

Цялата страна 0 12 Подслон , здравна грижа, социални и 

психологически консултации и 

подкрепа. Юридически консултации 

Гр.Дупница Нова с капацитет 

12. 

 ЦНСТ за 

деца/младежи 

без увреждания 

Деца и младежи без 

увреждане от СИ 

Община 

Дупница 

0 15 Извеждане на деца, отглеждани в 

ДДЛРГ 

Гр.Дупница Нова с капацитет 

15. 

 ДДЛРГ „Олга 

Стоянова“ 

Деца от 7 до 18 години, 

включително или до 

завършване на средно 

образование, но не повече от 

20-годишна възраст. 

Цялата страна 49 0 Постепенно извеждане на децата в 

резидентна грижа - ЦНСТ 

Гр.Дупница Налична за 

закриване до 2020 

г. 

 Наблюдавано 

жилище 

Лица, навършили 18 години, 

които напускат СИ 

Община 

Дупница 

0 4 СУ за оказване на подкрепа и 

консултиране на лица, навършили 18 

години, които напускат СИ и им 

предстои да водят независим начин 

на живот. 

Гр. 

Дупница 

Ул. Иван 

Шишман“ 

33 вх.А ет.6 

ап.37 

Планирана нова от 

2016 г. с капацитет 

4 места. 

 Преходно 

жилище 

Лица, навършили 18 години, 

които напускат СИ 

Област 

Кюстендил 

0 12 СУ, в която хората водят независим 

начин на живот, подпомогнати от 

професионалисти с цел подготовка за 

извеждането им от СИ. 

Гр.Дупница Планирана нова от 

2016 г. с капацитет 

12 места. 

 ЦНСТ за Деца от 3 до 18 години и Област 14 14 Предоставяне на сигурна и защитена Гр.Дупница 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 Териториален 

обхват  
2016 2020 

деца/младежи с 

увреждания 

(ДДД) 

младежи от 18 до 29 години. Кюстендил среда за децата/младежите чрез 

индивидуална грижа и подкрепа в 

условия близки до семейна среда, 

осигуряващи по-добро качество на 

живот и възможности за пълноценно 

развитие и социално включване. 

Ул.“Велико 

Търново“ 

35Б 

продължаване на 

дейността с 

капацитет 14 места. 

 ЦНСТ за стари 

хора (ДДД) 

Стари хора с висока степен 

на зависимост от грижа. 

Област 

Кюстендил 

0 15 Предоставяне на комплекс от СУ в 

среда, близка до семейната. 

Община 

Дупница 

Планирана нова с 

капацитет 15 места. 

 ЦНСТ за 

възрастни хора 

с психични 

разстройства 

или деменция 

(ДДД) 

Възрастни хора с психични 

разстройства 

Цялата страна 0 10 Създаване на среда на живот близка 

до семейната, в която лицата 

получават необходимата им 

индивидуализирана подкрепа за 

водене на относително 

самостоятелен и независим живот. 

Община 

Дупница 

Нова с капацитет 10 

места. 

 Дневен център 

за стари хора 

(ДДД) 

Самотно живеещи стари 

хора, пенсионери с ниски 

доходи, които не могат да се 

обслужват сами. 

Община 

Дупница 

0 50 Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти, консултации, 

медицинска грижа. 

Гр.Дупница Планирана нова от 

2016 г. с капацитет 

50 места. 

 Дневен център 

за възрастни 

хора с 

увреждания 

(ДДД) 

Хора с увреждания, живеещи 

в семейна среда. 

Община 

Дупница 

0 30 Дневни и почасови грижи; 

медицинска и социална 

рехабилитация. 

Гр.Дупница Планирана нова от 

2016 г. с капацитет 

20 места. 

 Дом за стари 

хора (ДДД) 

Стари хора със затруднения в 

самообслужването, които 

имат нужда от резидентна 

грижа. 

Област 

Кюстендил 

0 20 Резидентна грижа – постоянно 24-

часово обгрижване. 

Община 

Дупница 

Планирана нова с 

капацитет 20 места. 

 ЗЖ за хора с 

умствена 

изостаналост 

(ДДД) 

Хора с умствена 

изостаналост 

Област 

Кюстендил 

0 8 Осигуряване на резидентна грижа за 

хора с увреждания и 

предотвратяване настаняването им в 

СИ. 

Община 

Дупница 

Планирана нова с 

капацитет 8 места. 

 Център за 

развитие на 

уязвими 

общности  
Дейност на НПО 

и общините 

Етнически общности в 

неравностойно положение, 

уязвими групи в ромски 

квартали 

Деца и младежи, отпаднали 

от училище 

Община 

Дупница 

0 1 

цен-

тър 

Посредническа структура за 

социално включване на ромските 

общности. Здравни медиатори; 

Курсове за ограмотяване и 

квалификация; Образователни 

дейности, клубове по интереси; 

Дупница(В 

близост до 

обособенит

е ромски 

кварта-ли.)  

Нов за планиране и 

осъществяване с 

пряко участие на 

НПО и/или 

неформални 

инициа-тивни 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

Семейства в риск 

Безработни 

Запълване на образователни 

пропуски 

групи от ромските 

общности 

 Превантивно-

информационен 

център(ДДД) 

Деца и младежи- наркозави-

сими и в потенциална 

опасност от зависимост и 

други целеви групи 

Община 

Дупница 

0 100 

пот-

реби-

тели 

превантивна корекционно- 

възпитателна дейност сред 

малолетни и непълнолетни. 

Кюстендил Планирана нова . 

 Център за 

временно 

настаняване 

(ДДД) 

Краткосрочна услуга за лица 

в риск. 

Община 

Дупница 

0 10 Подслон, храна, активно 

посредничество за намиране на 

работа. 

Гр. 

Дупница 

Планирана нова с 

капацитет 10. 

 СУПЦ (ДДД) Лица с определена степен 

намалена работоспособност 

навършили 16 г. и деца в 

риск, навършили 16 г. 

Община 

Дупница 

0 20 Комплекс от СУ, насочени към 

професионално обучение. 

Гр.Дупница Планирана нова с 

капацитет 20. 

 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари хора 

с увреждания и/или със 

затруднения в самообслужва-

нето, които имат нужда от 

грижа в семейна среда 

Самотно живеещи стари хора 

в отдалечени нас. места без 

достъп до услуги 

Община 

Дупница 

220 240 

 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата – предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед.грижа,  

осигуряване на трудо и арт терапия, 

други.  

Гр.Дупница 

Ул.“Охрид“ 

3 

Налична - 

разширяване на 

дейностите и 

многообразието на 

услугите и 

капацитетите за 

обхващане на 

малките изолирани 

населени места  

 

 Обществена 

трапезария   

Лица и семейства на месечно 

подпомагане с доход по 

нисък от диференцирания 

минимален доход; самотно 

живеещи лица, получаващи 

минимални пенсии. 

Община 

Дупница 

80 100 Осигуряване на топъл обяд на групи 

в неравностойно положение. 

Гр.Дупница 

Ул.“Солун“ 

4 

Налична , 

продължаване на 

дейността, 

финансирана по 

проекти.  

 Социална кухня 

към 

Министерствот

о на отбраната 

Пенсионирани 

военнослужещи, ветерани, 

военноинвалиди и 

военнопострадали, в 

затруднено материално 

положение или вложено 

здраве. 

Община 

Дупница 

40 40 Приготвяне, доставяне, сервиране и 

отсервиране на обяд на членове на 

военно-патриотичните съюзи и 

организации в гр.Дупница. 

Гр.Дупница 

Ул.“Охрид“ 

3 

Налична, 

продължаване на 

дейността, 

финансирана от 

ИА“ Военни 

клубове и военно-

почивно дело“. 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

 Клуб на пенсио-

нера  

 общинска 

дейност 

Пенсионери, които нямат 

сериозни здравословни про-

блеми и се обслужват сами 

Община 

Дупница 

- - Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно 

Гр.Дупница 

Ул.“Любен 

Каравелов“ 

2 

Налични  

Разширяване с нови  

дейности 

 Клуб на 

инвалида  - 

общинска 

дейност  

Хора с увреждания,, които 

имат възможност да се 

предвижват 

Община 

Дупница 

- - Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно за 

хората с увреждания 

Гр.Дупница 

ул.“Солун“ 

4 

Налични и 

разширяване с  

нови дейности 

 Личен асистент 
услуга в общ-

ността по наци-

онална програма 

и ОП”РЧР” 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни състояния, 

които не могат или са много 

затруднени да се обслужват 

сами 

Община 

Дупница 

80 200 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в ежедневие-

то си, предоставяне на алтернативен 

избор за професионално развитие на 

семейства, в които има лице с трайно 

увреждане. 

Община 

Дупница 

Налична, за 

разширяване и 

включване като 

делегирана от 

държавата дейност . 

 Социален аси-

стент  

лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени да 

се обслужват сами 

Община 

Дупница 

3 100 Осигуряване на грижи в семейна сре-

да на деца и лица, които поради 

ограничения от здравословен 

характер са изключени от социалния 

живот и са в риск от  зависимост от 

институционален тип грижи. 

Кюстендил Планирана нова. 

 Домашен помо-

щник  

Лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни състоя-

ния, които не могат или са 

много затруднени да се 

обслужват сами 

Дупница 0 100 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на деца и лица, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са изключени 

от социалния живот. 

Община 

Дупница 

Планирана нова. 

 Комплекс за 

подкрепа на 

стари хора 

Стари хора с трайни 

увреждания, с тежки или 

леки здравословни проблеми, 

които не могат или са много 

затруднени да се обслужват 

сами, самотно живеещи, с 

ниски доходи, без подкрепа 

от близки и роднини. 

Община 

Дупница 

1 1 Комплексът за подкрепа на стари 

хора комбинира ресурсите на 

различни налични дейности и услуги 

на територията на дадена община 

(Домашен социален патронаж, Дневн 

център за стари хора, Клуб на 

пенсионера, Социална 

кухня/обществена трапезария, Клуб 

на пенсионера, Звено за социални 

услуги в домашна среда, Национална 

програма „Заетост и обучение на 

Община 

Дупница 

Нова, за проучване 

на възможностите 

за създаването му 

през 2016 г. и 

пробирането му 

през 2017 г. 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

хора с трайни увреждания“ и др.) с 

цел оптимизирането и ефективното 

им използване при предоставяне на 

услуги за стари хора. 

 Център за 

почасово 

предоставяне на 

услуги за 

социално 

включване в 

общността или 

в домашна 

среда 

Хора с увреждания и хора 

над 65 години в 

невъзможност за 

самообслужване с цел 

преодоляване на последиците 

от социалното изключване и 

бедността. 

Община 

Дупница 

1 1 Подобряване качеството на живот и 

достъпа до услуги за социално 

включване в отговор на 

комплексните потребности, 

включително и здравни, на хора с 

увреждания и хора нас 65 г. 

Предоставяне на възможности за 

връщане на реалния пазар на труда 

на лицата, които полагат грижи за 

близките си с увреждания. 

Услугите са насочени към 

улесняване достъпа и до здравни 

услуги и към развитие на социални 

услуги в общността, в подкрепа на 

социалното включване на хора с 

увреждания, както и до улесняване 

достъпа им до заетост. 

Гр.Дупница Нова за разкриване. 

Община Кочериново 

 Дом за стари 

хора 

Стари хора Цялата страна 60 60 Осигуряване на постоянни 

медицински грижи, здравословна и 

питателна храна; защитена среда за 

живот за стари хора. 

Гр.Кочерин

ово 

Налична услуга, 

след анализ на 

ситуацията 

планиране 

поетапното 

преструктуриране 

на СИ. 

 ЦНСТ за стари 

хора 

Стари хора  0 10 Подкрепа деинституционализацията 

и преструктуриране на СИ за стари 

хора 

Община 

Кочериново 

Нова за планиране 

след 2016 г. 

 

 Приемна грижа Грижа за изоставени деца 

Деца жертва на насилие 

Община 

Кочериново 

5 5 информационни кампании, обучение, 

подбор и наемане на приемни роди-

тели, наблюдение и подкрепа за при-

емните родители и приемните деца, 

възстановяване и/или поддържане на 

Гр.Кочерин

ово 

Нова, планирана 

след 2016 г.  
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

връзки със семейството;  

 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари хора 

с увреждания и/или със 

затруднения в самообслужва-

нето, които имат нужда от 

грижа в семейна среда 

Самотно живеещи стари хора 

в отдалечени нас. места без 

достъп до услуги 

Община 

Кочериново 

40 50 

 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата – предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед.грижа,  

осигуряване на трудо и арт терапия, 

други.  

Гр.Кочерин

ово 

Нова, планирана от 

2016 г. 

 

 Обществена 

трапезария   

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, хора с увреждания  с 

ниски доходи и др. 

Община 

Кочериново 

  Осигуряване на топла и питателна 

храна през зимата 

Кочериново Нова планирана  

във вс. общини 

(финансирана чрез 

ФСЗ през зимния 

сезон или чрез 

общински бюджет)  

 Клуб на 

пенсионера  - 

общинска 

дейност  

Хора с увреждания,, които 

имат възможност да се 

предвижват 

Община 

Кочериново 

1 

клуб 

1 

клуб 

Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно за 

хората с увреждания 

Кочериново Налична, 

разширяване с  

нови дейности 

         

Община Кюстендил 

 Център за 

обществена 

подкрепа (ЦОП)  

Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане от 

училище 

Деца, отпаднали от училище 

Кюстендил 

 

 

30 70 Превенция на изоставяне; Подкрепа 

на семейството при отглеждане на 

детето; работа с деца и родители за 

връщане в училище, Консултации;  

Услуги за деинституционализация 

Реинтеграция в семейството 

Кюстендил Наличен - ДДД с 

капацитет 2016 г. 

40 до 2020г. – 70 

места. 

 Център за 

обществена 

подкрепа (ЦОП)  

Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане от 

училище 

Деца, отпаднали от училище 

Кюстендил 0 40 Медицински, социални услуги и 

обучение; подкрепа на семейството 

при отглеждане на детето; работа с 

деца и родители за връщане в 

училище; консултиране 

Кюстендил 

Кв.“Изток“ 

Нова, ДДД, 

Плануван 

капацитет 40 

 Звено “Майка и 

бебе” (ДДД) 

Бременни жени и майки в 

риск 

 

Кюстендил 0 6 Превенция на изоставяне на деца (0 

до 3 год.). Временно настаняване до 

6 м. на бременни и майки в риск да 

изоставят децата си, насърчава 

родителската привързаност, подпо-

Град  

Кюстендил 

Нова за планиране 

след 2016 г.  
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

мага млади майки чрез социално, 

психологическо и юридическо 

консултиране и подкрепа 

 

 Приемна грижа Грижа за изоставени деца 

Деца жертва на насилие 

Кюстендил 35 50-60 информационни кампании, обучение, 

подбор и наемане на приемни роди-

тели, наблюдение и подкрепа за при-

емните родители и приемните деца, 

възстановяване и/или поддържане на 

връзки със семейството;  

Кюстендил 

 

Налична с 

капацитет  2015г.- 

35, до 2020г.- 50-60 

капацитет 

 Звено за ранна 

интервенция за 

деца с 

увреждане 

Деца с увреждания 0-3 год. 

Родители и семейства, които 

отглеждат деца с увреждания 

Кюстендил 0 10 Медицински, социални, 

психологически консултации, 

родителски умения за грижа за деца с 

увреждания 

Кюстендил Нова за планиране 

след 2016 г.с 

капацитет 10. 

 Център за ранно 

детско развитие 

Деца в риск ( 0 до 7 г.) – деца 

от уязвимите групи, в 

частност ромската общност; 

деца на безработни родители; 

деца, чиито родители 

получават социални помощи; 

деца без личен лекар; деца, 

чиито родители не са здравно 

осигурени; родители на деца 

(0-7 г.) от уязвимите групи 

Кюстендил 1 1 Медицински, социални, 

психологически и правни 

консултации. Изграждане на 

родителски умения за грижа за деца с 

увреждания. 

 Налична, разкрита 

по проект за 

социално 

включване на 

Световната банка. 

Кандидатстване за 

финансиране от 

структурните 

фондове на ЕС и др. 

партньорски 

организации 

 Дневен център 

за деца  с 

увреждания - 
(ДДД) 

Деца и младежи с 

увреждания  

Кюстендил 24 24 Превенция на изоставянето 

Консултиране,дневна,грижа, рехаби-

литация, логопедична помощ, 

информиране и обучение, специали-

зирани  медицински грижи  

Кюстендил Налична, с 

капацитет 24 места.  

 Заместваща 

грижа 

Деца с увреждания на 

възраст от 0 до 18 год. и деца 

от приемни семейства 

Кюстендил  0 30 Смесена услега - почасова и дневна 

грижа за временно отсъствие на член 

от семейството, полагащ грижи за 

детето с увреждания (постъпване в 

болница, лични или служебни 

ангажиметнти на родителите, 

командировки и пр.) 

Кюстендил Нова за  планиране 

след 2016 г. с 

капацитет 30. 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

 Заместваща 

грижа  за 

възрастни 

 Възрастни с увреждания Кюстендил  0 20 Смесена услега - почасова и дневна 

грижа при временно отсъствие на 

член от семейството, полагащ грижи 

човека с увреждане (постъпване в 

болница, лични или служебни 

ангажиметнти , командировки и пр.) 

Кюстендил Нова за  планиране 

в  след 2016 г. с 

капацитет 20. 

 ЦСРИ  за деца 

(ДДД) 

Деца и младежи с 

увреждания 

Кюстендил 

 

 

40 40 Медицинска и социална рехабилита-

ция, консултации – социални, 

правни, здравни, психологически, 

трудотерапия; Умения за 

самостоятелност. Разширяване на 

услугата чрез развитие на мобилност 

в селата от общината. 

Кюстендил Налична 

 ЦСРИ за  лица 

(ДДД 

Деца и лица с увреждания 

Деца с увреждания в семейна 

среда, вкл. нуждаещи се от 

почасови грижи; Родители 

отглеждащи деца с 

увреждания; Хора с 

увреждания с чужда помощ и 

без право на чужда помощ 

Кюстендил 

 

25 40 Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации – 

социални, правни, здравни, 

психологически, трудотерапия; 

Умения за самостоятелност; 

Мобилни услуги от рехабилитатор и 

психолог 

Кюстендил Налична, 

увеличаване на 

капацитета от 2016 

на 40. 

 Кризисен 

център 

Жени , деца и младежи 

преживели домашно насилие, 

сексуално насилие, трафик на 

хора.  

Кюстендил 

 

0 20 Подслон , здравна грижа, социални и 

психологически консултации и 

подкрепа. Юридически консултации 

Кюстендил Нова с капацитет 

20. 

 ЦНСТ 

 1 ,2  (ДДД, 

дофинансирана 

от НПО) 

За деца  и младежи с 

увреждания 

Кюстендил 

 

8+8 8+8  Кюстендил Налична с 

капацитет 16 

 ЦНСТ 

За деца с 

увреждания(ДД

Д) 

За деца и младежи с 

увреждания   

От цялата 

област  

12+2 12+2 Постепенно извеждане на деца,  от-

глеждани в СИ, в резидентна грижа 

семеен тип 

Кюстендил . Налична с 

капацитет 14 

 ЦНСТза стари 

хора 

 1 ,2,3,4,5  (ДДД) 

Стари хора От цялата 

област  

0 40 Осигуряване на резидентна грижа за 

самотни стари хора и стари хора със 

затруднено самообслужване. 

Кюстендил Планирана нова 

след 2016г.  

капацитет по 8. 

 ЦНСТ 1,2 за За лица с увреждания От цялата 0 4+4 Осигуряване на резидентна грижа за Кюстендил Налична с 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

лица с 

увреждания 

(ДДД, 

дофинансирана 

от НПО) 

област  лица с  увреждания , за които не са 

на лице възможности за връщане в 

семейна среда 

капацитет 8 

 Център за 

работа с деца на 

улицата (ДДД) 

Деца и семейства в риск от 

общности в неравностойно 

положение; Деца от ромски 

произход учещи в ПУ-Видин  

Кюстендил 0 20 Достъп до образование и работа за 

развитие на уязвими общности; 

Клубове по интереси и предоставяне 

на образователна подкрепа. 

Кюстендил Нова – да се 

планира от 2016г. 

 Дневен център 

за възрастни 

увреждания 

(ДДД) 

Хора с увреждания със и без 

чужда помощ; Възрастни 

хора с различни увреждания, 

живеещи  в семейна среда 

Кюстендил 0 25 Дневни и почасови грижи  

Медицинска и социална 

рехабилитация 

Кюстендил Планирана нова 

след 2016г.  

капацитет 15. 

 ЦСРИ за хора 

със зрителни 

увреждания 

Хора с увредено зрение  От цялата 

 област  

0 30 Медицинска и социална рехабилита-

ция, консултации – социални, 

правни, здравни, психологически, 

Кюстендил Планирана нова 

след 2016г.  

капацитет 30. 

 ЦНСТ за деца 

без увреждания 

За деца от СИ , за деца в риск 

от настаняване в СИ 

От цялата страна 0 10 Осигуряване на резидентна грижа за 

деца без  увреждания , за които не са 

на лице възможности за връщане в 

семейна среда 

Кюстендил Планирана нова 

след 2016г.  

капацитет 10 

 ЦНСТ за 

възрастни с 

психични 

разстройства 

(ДДД) 

Възрастни хора с психични 

разстройства 

Общините 

Кюстендил 

Невестино 

Трекляно 

0 8 Осигуряване на резидентна грижа за 

хора с психични разстройства, за 

които не са на лице възможности за 

връщане в семейна среда 

Кюстендил Нова за планиране 

след 2016 год.с 

капацитет 8 

 Дневен център 

за деца и/или 

възрастни хора 

с увреждания  

Деца от 3 до 18 години и 

възрастни от 19 години до 

пенсионна възраст с 

психични разстройства  

Община 

Кюстендил 

20 20 Дейността  е насочена към социална 

интеграция на деца от 3 до 18 години 

и възрастни от 19 години до 

пенсионна възраст с психични 

разстройства. ДЦДВУ предоставя 

възпитателни,обучителни, 

терапевтични дейности, медицинска 

и социална рехабилитация 

Община 

Кюстендил 

Нова за планиране 

през 2016 г. с 

капацитет 20. 

 Защитено 

жилище за 

възрастни с 

Хора с физически 

увреждания от ДВФУ „Ильо 

войвода” 

ДВФУ „Ильо 

войвода” 

0 8 Осигуряване на резидентна грижа за 

хора с физически увреждания и пре-

дотвратяване настаняването им в СИ 

Кюстендил Нова за планиране 

след 2016 год.с 

капацитет 8 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

физически 

увреждания 

(ДДД) 

 Защитено 

жилище за 

възрастни с 

психични 

разстройства 

(ДДД) 

Хора с психични 

разстройства 

Кюстендил  0 8 Осигуряване на резидентна грижа за 

хора с увреждания и 

предотвратяване настаняването им в 

СИ 

Кюстендил Нова за планиране 

след 2016 год.с 

капацитет 8 

 Преходно 

жилище за хора 

с умствена 

изостаналост ат 

ДВХУИ с. 

Преколница 

За лица от  ДВХУИ с. 

Преколница 

  ДВХУИ с. 

Преколница 

16 16 Подготовка на  извеждане на лица  от 

СИ  

Кюстендил Налична с 

капацитет 16 

 ДВХФУ”Ильо 

войвода” 

възрастни с физически увре-

ждания (мъже и жени), 

нуждаещи се от постоянна 

грижа 

Областта и 

съседни области  

 

90 90 Осигуряване на постоянна грижа за 

хора с физически увреждания, 

нуждаещи се от 24 ч. обгрижване 

Кюстендил Налична с 

капацитет 90 

 ДВХУИ с. 

Преколница 

възрастни с умствена 

изостаналост – жени 

нуждаещи се от постоянна 

грижа 

Областта и 

съседни области  

 

44 44 Осигуряване на постоянна грижа за 

хора с умствена изостаналост, 

нуждаещи се от 24ч. обгрижване 

Кюстендил Налична с 

капацитет 44 

 Център за 

развитие на 

уязвими 

общности  
Дейност на НПО 

и общините 

Етнически общности в 

неравностойно положение, 

уязвими групи в ромски 

квартали 

Деца и младежи, отпаднали 

от училище 

Семейства в риск 

Безработни 

Кюстендил 0 1 

цен-

тър 

Посредническа структура за 

социално включване на ромските 

общности. Здравни медиатори; 

Курсове за ограмотяване и 

квалификация; Образователни 

дейности, клубове по интереси; 

Запълване на образователни 

пропуски 

Кюстендил 

(В близост 

до 

обособенит

е ромски 

кварта-ли.)  

Нов за планиране и 

осъществяване с 

пряко участие на 

НПО и/или 

неформални 

инициа-тивни 

групи от ромските 

общности 

 Превантивно-

информационен 

център(ДДД) 

Деца и младежи- наркозави-

сими и в потенциална 

опасност от зависимост и 

други целеви групи 

Кюстендил 0 200 

пот-

реби-

тели 

превантивна корекционно- 

възпитателна дейност сред 

малолетни и непълнолетни. 

Кюстендил Планирана нова 

след 2016г. 

 Дневен център 

за стари хора 

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

Кюстендил 0 25 

25 

Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти, 

Кюстендил

Копиловци 

Планирани нови 

след 2016г., всеки с 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

1,2,3,4,5,6,7,8(ДЦ

СХ) 

доходи, които могат да се 

обслужват сами          

25 

25 

25 

25 

25 

25 

консултации,медицинска грижа Ръждавица 

Коняво 

Драговищи

ца 

Слокощица  

Жиленци 

капацитет 25. 

 Център за 

временно 

настаняване 

Краткосрочна услугу за лица 

в риск 

Кюстендил 0 10 Подслон, храна, активно 

посредничество за намиране на 

работа 

Кюстендил Планирана нова 

след 2016г-

капацитет 10 

 СУПЦ Лица с определена степен 

намалена работоспособност 

навършили 16г.и деца в риск 

навършили16г. 

Кюстендил 0 30 Комплекс от социални услуги 

насочени към професионално 

обучение 

Кюстендил Планирана нова 

след 2016г-

капацитет 30 

 Център за 

интегрирани 

услуги 

хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност 

за самообслужване 

Община 

Кюстендил 

1 1 предоставяне  на интегриран достъп 

до здравни, социални и други услуги, 

според специфичните потребности 

на човека в неравностойно 

положение, основавайки се  на 

индивидуалната му оценка 

Кюстендил Планирана нова по 

ОПРЧР 

 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари хора 

с увреждания и/или със 

затруднения в самообслужва-

нето, които имат нужда от 

грижа в семейна среда 

Самотно живеещи стари хора 

в отдалечени нас. места без 

достъп до услуги 

Кюстендил 400 500 

 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата – предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед.грижа,  

осигуряване на трудо и арт терапия, 

други.  

Кюстендил Налична - 

разширяване на 

дейностите и 

многообразието на 

услугите и 

капаците-тите за 

обхващане на 

малките изолирани 

населени места  

 

 Обществена 

трапезария – 

общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, хора с увреждания  с 

ниски доходи и др. 

Кюстендил 50 50 Осигуряване на безплатна храна на 

хора с много ниски доходи или, 

които са без доход 

Кюстендил Налична, с 

капацитет 50 

 Обществена 

трапезария   

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, хора с увреждания  с 

Кюстендил 200 300 Осигуряване на топла и питателна 

храна през зимата 

Кюстендил Нова за планиране 

във вс. общини 

(финан-сирана чрез 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

ниски доходи и др. ФСЗ през зимния 

сезон или чрез 

общински бюджет)  

 Клуб на пенсио-

нера - общинска 

дейност 

Пенсионери, които нямат 

сериозни здравословни про-

блеми и се обслужват сами 

Кюстендил 20 20 Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно 

Кюстендил Налични  

Разширяване с нови  

дейности 

 Клуб на хора с 

увреждания  - 

общинска 

дейност  

Хора с увреждания,, които 

имат възможност да се 

предвижват 

Кюстендил 5  5 Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно за 

хората с увреждания 

Кюстендил Налични и 

разширяване с  

нови дейности 

 Личен асистент 
услуга в общ-

ността по наци-

онална програма 

и ОП”РЧР” 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни състояния, 

които не могат или са много 

затруднени да се обслужват 

сами 

Кюстендил 130 260 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в ежедневие-

то си, предоставяне на алтернативен 

избор за професионално развитие на 

семейства, в които има лице с трайно 

увреждане. 

Кюстендил Налична, за 

разширяване и 

включване като 

делегирана от 

държавата дейност 

след 2014г. 

 Социален аси-

стент  

лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени да 

се обслужват сами 

Кюстендил 10 30 Осигуряване на грижи в семейна сре-

да на деца и лица, които поради 

ограничения от здравословен 

характер са изключени от социалния 

живот и са в риск от  зависимост от 

институционален тип грижи. 

Кюстендил Планирана нова 

след 2014г. 

 Домашен помо-

щник  

лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни състоя-

ния, които не могат или са 

много затруднени да се 

обслужват сами 

Кюстендил 10 30 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на деца и лица, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са изключени 

от социалния живот. 

Кюстендил Планирана нова 

след 2014г. 

         

Община Невестнино 

 ЦНСТ за стари 

хора (ДДД) 

Стари хора в риск от 

настаняване в институция 

Община 

Невестни 

0 6 СУ за преодоляване на социалната 

изолация на хора от третата възраст, 

подкрепа за водене на относително 

самостоятелен и независим живот. 

Община 

Невестно 

Нова, след 2016 г. 

 ЦНСТ за 

възрастни хора 

с психични 

Лица с тежки психични 

разстройства с риск от 

социално изключване, 

Община 

Невестино 

0 5 Предоставяне на 24-часова грижа в 

среда, близка до семейната. 

Осигуряване на ежедневни здравни 

Община 

Невестино 

Нова, след 2016 г. 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

разстройства 

или деменции 

институционализиране и 

развиване на хоспитализъм. 

грижи, психосоциална 

рехабилитация, трудотерапия, 

информиране и обучение и др. 

 Дневен център 

за възрастни 

хора с 

увреждания – 

седмична грижа 

(ДДД) 

Лица с увреждания, които са 

навършили 18 години 

Община 

Невестино 

0 10 Осигурява включваща, приемаща и 

стимулираща развитието среда за 

възрастни с увреждания. Центърът 

подкрепя и доразвива социалното, 

емоционалното и културно развитие 

на всеки клиент. 

Община 

Невестино 

Нова за планиране 

след 2016 г. 

 Клуб на пенсио-

нера - общинска 

дейност 

Пенсионери, които нямат 

сериозни здравословни про-

блеми и се обслужват сами 

Община 

Невестино 

3 3 Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно 

Кюстендил Налични  

Разширяване с нови  

дейности 

 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари хора 

с увреждания и/или със 

затруднения в самообслужва-

нето, които имат нужда от 

грижа в семейна среда 

Самотно живеещи стари хора 

в отдалечени нас. места без 

достъп до услуги 

Община 

Невестино 

50 80 

 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата – предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед.грижа,  

осигуряване на трудо и арт терапия, 

други.  

С.Невестин

о 

Налична - 

разширяване на 

дейностите и 

многообразието на 

услугите и 

капацитетите за 

обхващане на 

малките изолирани 

населени места  

 

 Обществена 

трапезария – 

общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, хора с увреждания  с 

ниски доходи и др. 

Община 

Невестино 

50 50 Осигуряване на безплатна храна на 

хора с много ниски доходи или, 

които са без доход 

С.Невестин

о 

Налична, с 

капацитет 50, 

финансирана чрез 

ФСП през зимния 

сезон или чрез 

общински бюджет 

 Личен асистент 
услуга в общ-

ността по наци-

онална програма 

и ОП”РЧР” 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни състояния, 

които не могат или са много 

затруднени да се обслужват 

сами 

Община 

Невестино 

11 30 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в ежедневие-

то си, предоставяне на алтернативен 

избор за професионално развитие на 

семейства, в които има лице с трайно 

увреждане. 

 Налична, за 

разширяване и 

включване като 

делегирана от 

държавата дейност 

след 2016г. или 

финансиране от 

европейските 

структурни 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

фондове. 

 Социален аси-

стент  

лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени да 

се обслужват сами 

Община 

Невестино 

0 20 Осигуряване на грижи в семейна сре-

да на деца и лица, които поради 

ограничения от здравословен 

характер са изключени от социалния 

живот и са в риск от  зависимост от 

институционален тип грижи. 

 Планирана нова 

след 2015г. с 

финансиране по 

европейските 

структурни 

фондове 

 Домашен помо-

щник  

лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни състоя-

ния, които не могат или са 

много затруднени да се 

обслужват сами 

Община 

Невестино 

0 20 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на деца и лица, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са изключени 

от социалния живот. 

 Планирана нова 

след 2015г. с 

финансиране по 

европейските 

структурни 

фондове 

         

Община Рила 

 ЦСРИ (ДДД) Деца и лица с увреждания 

Деца с увреждания в семейна 

среда, вкл. нуждаещи се от 

почасови грижи; Родители 

отглеждащи деца с 

увреждания; Хора с 

увреждания с чужда помощ и 

без право на чужда помощ 

Община Рила 

Община 

Кочериново 

Община 

Бобошево 

10 20 Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации – 

социални, правни, здравни, 

психологически, трудотерапия; 

Умения за самостоятелност; 

Мобилни услуги от рехабилитатор и 

психолог 

Гр.Рила Налична, 

увеличаване на 

капацитета  от 

2016г.  

 ЦНСТ за лица с 

психични 

разстройства 

(ДДД) 

Лица с психични 

разстройства 

Цялата страна 15 15 Социална услуга, която създава 

среда за живот близка до семейната, 

при която лицата получават 

необходимата им индивидуализирана 

грижа и подкрепа за водене на 

относително самостоятелен и 

независим живот. Дейности: 

косултиране; здравна грижа; 

терапия; ориентиране; информиране 

и обучение; групова работа и др. 

Гр.Рила Налична без 

увеличение на 

капацитета. 

 ЦНСТ за лица с 

психични 

разстройства 

(ДДД) 

Лица с психични 

разстройства 

Цялата страна 10 10 Социална услуга, която създава 

среда за живот близка до семейната, 

при която лицата получават 

необходимата им индивидуализирана 

Гр.Рила Налична без 

увеличение на 

капацитета. 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

грижа и подкрепа за водене на 

относително самостоятелен и 

независим живот. Дейности: 

косултиране; здравна грижа; 

терапия; ориентиране; информиране 

и обучение; групова работа и др. 

 Дневен център 

за стари хора 

(ДДД) 

Самотно живеещи възрастни 

хора 

Община Рила 20 30 СУ за преодоляване на социалната 

изолация на хора от третата възраст, 

засилване интереса на възрастния 

чавек към колективния начин на 

живот; връщане интереса на 

потребителите към хобитата им, 

българските нрави и традиции. 

Гр.Рила Налична от 2016 г.  

увеличение на 

капацитета на 30. 

 Клуб на хора с 

увреждания 

Лица с увреждания Община Рила 1 1 Осигуряват възможност за лични и 

социални контакти на хора с 

увреждания, както и информиране и 

консултиране – социално, здравно, 

правно. 

Гр.Рила Налична общинска 

услуга, 

разширяване на 

дейността. 

 Център за 

услуги в 

домашна среда 

част от ОП 

„Подкрепа на 

хора от 

уязвимите 

групи“ 

Лица с увреждания Община Рила 80 80 Предоставя почасови услуги: помощ 

за поддържане на лична хигиена; 

придружаване до детско или лечебно 

заведение; дейности за социална 

подкрепа и социално включване. 

Гр.Рила Налична, разкрита 

по ОПРЧР Проект 

„Помощ в дома“. 

В периода на 

действие на 

Стратегията 

предоставяне на 

услугите по 

ОПРЧР. 

 Личен асистент 
услуга в общ-

ността по наци-

онална програма 

и ОП”РЧР” 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни състояния, 

които не могат или са много 

затруднени да се обслужват 

сами 

Община Рила 34 50 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в ежедневие-

то си, предоставяне на алтернативен 

избор за професионално развитие на 

семейства, в които има лице с трайно 

увреждане. 

Гр.Рила Налична, за 

разширяване и 

включване като 

делегирана от 

държавата дейност. 

 Обществена 

трапезария   

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, хора с увреждания  с 

Община Рила 40 40 Осигуряване на топла и питателна 

храна през зимата 

Гр.Рила Реализира се с 

финансовата 

подкрепа на  Фонд 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

ниски доходи и др. „Социална закрила“ 

през зимния сезон 

или чрез общински 

бюджет)  

 Общностен 

център, 

изграден по 

Проект за 

социално 

включване 

Деца от 0 до 3 години и от 3 

до 7 години и техните 

семейства. 

Общините Рила,  

 Кочериново и 

Бобошево 

1 1 Здравна консултация за деца; 

индивидуална педагогическа 

подкрепа за деца с увреждания; 

Интеграция на децата в детските 

градини и в предучилищните 

групи/класове; Формиране и 

развитие на родителски умения; 

Семейно консултиране. 

Гр.Рила Налична, 

продължава 

дейността с 

финансовата 

подкрепа на 

структурните 

фондове на ЕС. 

 ЦНСТ за лица с 

умствена 

изостаналост 

(ДДД) 

Лица с умствена 

изостаналост 

Община Рила 15 15 Осигуряване на среда близка до 

семейната, отговаряща на 

специфичните нужди на лицата с 

умствена изостаналост. 

Гр.Рила Нова от 2016 г. 

 Център за 

обществена 

подкрепа (ЦОП) 

(ДДД) 

Деца и семейства в риск 

Деца в риск от отпадане от 

училище 

Деца, отпаднали от училище 

Общините Рила 

Кочериново 

Бобошево 

0 20 Превенция на изоставяне; Подкрепа 

на семейството при отглеждане на 

детето; работа с деца и родители за 

връщане в училище, Консултации;  

Услуги за деинституционализация 

Реинтеграция в семейството 

Гр.Рила Нова планирана с 

капацитет от 2016 г. 

– 20 места  

Община Сапарева баня 

 Дневен център 

за стари хора 

(ДДД) 

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, които могат да се 

обслужват сами 

Община 

Сапарева баня 

10 10+1

0 

Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти, 

консултации,медицинска грижа 

Община 

Сапарева 

баня 

Планирана нова 

през 2016 г. с 

капацитет 10, 2017 

увеличаване на 

капацитета +10 

места. 

 Дневен център 

за деца и/или 

хора с 

увреждания 

Деца и възрастни хора с 

увреждания, живеещи  в 

семейна среда, както и 

семействата им. 

Община 

Сапарева баня 

0 15 Дневни и почасови грижи  

Медицинска и психосоциална 

рехабилитация и др. 

Гр.Сапарев

а баня 

Планирана нова 

след 2016 г.  

капацитет 15. 

 ЦСРИ (ДДД) Деца и лица с увреждания от 

общността. 

Община 

Сапарева баня 

0 10 Създаване на всключваща, приемаща 

и стимулираща развитието среда за 

лица с увреждания . Осигуряване на 

почасови здравни, 

Гр.Сапарев

а баня 

Нова, планирана за 

разкриване от 2016 

г. 
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

рехабилитационни, 

трудотерапевтични, 

кинезитерапевтични и др. 

 ЦНСТ 1,2 за 

стари хора (ДДД 

и публично-

частно 

партньорство) 

Самотно живеещи стари хора 

на територията на общината 

със затруднение в 

самообслужването и 

самостоятелното 

придвижване 

Община 

Сапарева баня и 

областта  

0 8+8 СУ за преодоляване на социалната 

изолация на хора от третата възраст, 

подкрепа за водене на относително 

самостоятелен и независим живот. 

Община 

Сапарева 

баня 

Нова за планиране 

след 2016 г. 

 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари хора 

с увреждания и/или със 

затруднения в самообслужва-

нето, които имат нужда от 

грижа в семейна среда 

Самотно живеещи стари хора 

в отдалечени нас. места без 

достъп до услуги 

Сапарева баня 

 

90 90 Мобилна услуга за обхващане на 

селата – предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед.грижа,  

осигуряване на трудо и арт терапия, 

други.  

Сапарева 

баня 

 

Налична - 

разширяване на 

дейностите и 

многообразието на 

услугите и 

капаците-тите за 

обхващане на 

малките изолирани 

населени места  

 

 Обществена 

трапезария   

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с ниски 

доходи, хора с увреждания  с 

ниски доходи и др. 

Сапарева баня 

 

80 100 Осигуряване на топла и питателна 

храна през зимата 

Сапарева 

баня 

 

Налична с 

финансиране от 

ФСЗ през зимния 

сезон. Разширяване 

и финансиране чрез 

ФСЗ или чрез 

общински бюджет.  

 Клуб на пенсио-

нера - общинска 

дейност 

Пенсионери, които нямат 

сериозни здравословни про-

блеми и се обслужват сами 

Сапарева баня 

 

1 1 Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно 

Сапарева 

баня 

 

Налични  

Разширяване с нови  

дейности 

 Клуб на 

инвалида  - 

общинска 

дейност  

Хора с увреждания,, които 

имат възможност да се 

предвижват 

Сапарева баня 

 

1 1  Осигуряване на лични и социални 

контакти. Информиране и консул-

тиране –социално, здравно, правно за 

хората с увреждания 

Сапарева 

баня 

 

Налични и 

разширяване с  

нови дейности 

 Личен асистент 
услуга в общ-

ността по наци-

онална програма 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни състояния, 

които не могат или са много 

Сапарева баня 

 

20 20 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в ежедневие-

то си, предоставяне на алтернативен 

Сапарева 

баня 

 

Налична, за 

разширяване  
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№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - налична / 

нова (година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 

обхват  
2016 2020 

и ОП”РЧР” затруднени да се обслужват 

сами 

избор за професионално развитие на 

семейства, в които има лице с трайно 

увреждане. 

 Социален аси-

стент - услуга в 

общността по 

нац. Програма и 

ОП”РЧР” 

лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни 

състояния, които не могат 

или са много затруднени да 

се обслужват сами 

Сапарева баня 

 

10 10 Осигуряване на грижи в семейна сре-

да на деца и лица, които поради 

ограничения от здравословен 

характер са изключени от социалния 

живот и са в риск от  зависимост от 

институционален тип грижи. 

Сапарева 

баня 

 

Налична, за 

разширяване 

 Домашен помо-

щник - услуга в 

общността по 

ОП “Развитие 

на човешките 

ресурси” 

лица с трайни увреждания, с 

тежки здравословни състоя-

ния, които не могат или са 

много затруднени да се 

обслужват сами 

Сапарева баня 

 

10 10 Осигуряване на грижи в семейна 

среда на деца и лица, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са изключени 

от социалния живот. 

Сапарева 

баня 

 

Налична, за 

разширяване 

         

Община Трекляно 

 Домашен 

социален 

патронаж 

Общинска 

дейност 

Самотно живеещи стари хора 

с увреждания и/или със 

затруднения в самообслужва-

нето, които имат нужда от 

грижа в семейна среда 

Самотно живеещи стари хора 

в отдалечени нас. места без 

достъп до услуги 

Община 

Трекляно 

  Мобилна услуга за обхващане на 

селата – предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед.грижа,  

осигуряване на трудо и арт терапия, 

други.  

С.Трекляно Налична - 

разширяване на 

дейностите и 

многообразието на 

услугите и 

капацитетите за 

обхващане на 

малките изолирани 

населени места  

 

 Дневен център 

за лица с 

увреждане – 

седмична грижа 

(ДДД) 

 Община 

Трекляно 

0 10  Община 

Трекляно 

Нова за планиране 

след 2016 г. 
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Раздел В: План за действие 

5 Управление и координация на изпълнението на 

стратегията 
5.1 Структури за координация на областно и общинско ниво 

 5.1.1  Отговорности и роли в изпълнението на стратегията. 

 Ролите и задачите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на 

услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Областната стратегия за развитие 

на социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности 

на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. 

 Областен управител и Областен съвет за развитие. 

  Областният управител отговаря за изпълнението на Областната стратегия за развитие 

на област Кюстендил, с която е свързана Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги като секторна политика в област Кюстендил. Планирането на общи мерки на 

областно ниво и на съвместни дейности в няколко общини, прави фигурата на областния 

управител ключова за осигуряване на съответствие между националните и местните 

интереси и за координацията между специализираните териториални звена на централното 

държавно управление по отношение прилагането на секторните политики. При управление 

на регионалното развитие, областният управител има ясно определени отговорности и 

правомощия, които упражнява еднолично, чрез областната администрация или като 

председател на Областния съвет за развитие. Областният управител разполага със 

значителна оперативна самостоятелност и многопластови функции и се явява ключова 

координираща фигура между управленските нива (държавно – местно; централно – 

териториално), от една страна, и от друга – между секторните звена на централната 

изпълнителна власт. Съгласно определените функции в рамковата нормативна уредба, 

областният управител има следната роля и отговорности в изпълнението на настоящата 

стратегия:  

 Внася проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 

обсъждане, съгласуване и за приемане от Областния съвет за развитие; 

 Координира работата на общините на територията на областта при разработването на 

общинските стратегии за развитие на социалните услуги; 

 Координира работата на кметовете на общини, РДСП и ДСП в изготвянето на 

годишните планове за развитие на социалните услуги на общинско равнище, с които 

се осигурява за изпълнението на общинската стратегия. 

 Внася за одобрение в Областния съвет за развитие годишния план за изпълнение на 

стратегията, разработен от ЗМО и приет на КССП; 

 Координира подготовката на проектни предложения за финансиране в съответствие с 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги; 

 Съвместно с РДСП подпомага развитието на услуги в общността на междуобщинско 

и областно ниво, насочени към подкрепа за интегритета на семейства и общности и 

предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на 
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индивиди и групи; съдейства на общините за развитие на политики и услуги, 

насочени към намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции; 

 Създава необходимите условия, координира, контролира и сътрудничи с всички 

заинтересовани страни, за да се повиши ефикасността на услугите и да се осигурят 

равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на 

междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество; 

 Областният съвет за развитие на област Кюстендил е колективен междуведомствен 

орган, председателстван от областния управител, който също носи определени 

отговорности за развитието на социалните услуги на територията на областта. 

Областният съвет за развитие; 

 Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие на социалните услуги; 

 Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество между съседни 

общини за осъществяване на съвместни дейности в изпълнение на дейностите, 

заложени в стратегията; 

 Отговаря за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на 

областта;  

 Оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, 

свързани със стратегията; 

 Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението 

на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, включително за 

финансиране на общински проекти; 

 Приема годишната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги, разглежда предложенията и одобрява годишен план за 

изпълнението на стратегията на базата на заложените приоритети и цели и на 

актуализираната оценка на нуждите на групите в риск;  

 Областният съвет за развитие текущо получава информация за всички проекти, с 

които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на социални услуги. Съветът изслушва докладите на 

определените като ключови участници в изпълнението на стратегията за 

извършеното, за срещнатите трудности и проблеми, обсъжда представените 

предложения на общините за развитие на документа. По този начин се цели да се 

постигне успешно координиране на секторни политики, областни стратегии и 

общински стратегии, планове и програми и ефективно използване на средства по 

Оперативните програми.  

 

 

РДСП и ДСП.  

Регионалните дирекции за социално подпомагане, като териториални поделения на 

АСП в областните административни центрове, провеждат държавната социална политика на 

ниво област, а Дирекциите „Социално подпомагане” на територията на всяка община по 

отношение на закрила на детето, рехабилитация и социална интеграция на хората с 

увреждания и проучване на потребностите на населението в областта и в общините от 

социални помощи и социални услуги.  

Ролята на РДСП – Кюстендил в изпълнението на Областната стратегия включва:  
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 Изготвя съвместно с общините годишен план за изпълнение на общинските стратегии 

за развитие на социални услуги; 

 Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на областната 

стратегията, с подкрепата на областна администрация и общините; 

 Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на 

социални услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията; 

 Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и 

следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията;  

 Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени 

организации при осъществяването на планираните дейности в стратегията; 

 Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира 

програми за професионално развитие и квалификация и системен контрол върху 

предоставянето на социалните услуги, планирани в стратегията; 

 Отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на СИ и тяхното 

изпълнение;  

 РДСП носи отговорност за реформирането и преструктурирането на 

специализираните институции в област Кюстендил;  

 ДСП носят отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги; 

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

съответната община; 

 Правят предложения до РДСП - Кюстендил за откриване, реформиране и закриване на 

социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията; 

 ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и 

индивидуални планове за децата и лицата, настанени в специализирани институции; 

 Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени 

организации във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея; 

 Събират и актуализират данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение 

на социалните услуги; 

 ОЗД подпомага интегрирането на деца в  детски ясли, детски градини и 

предучилищно образование; съвместно с мрежата от ЦОП в общините ОЗД работят за 

изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; провежда 

дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на 

децата в училище и за превенция на рисково поведение.  

Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си по Социална закрила и 

Закрила на детето) имат отношение към всички заложени цели в Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги и това са задачи свързани с: 

 Идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна 

превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете; 

 Насочване на семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски 

градини за получаване на гъвкава грижа; 

 Насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна 

интервенция на увреждането;  
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 Работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или 

разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;  

 Оказване на методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни 

екипи; 

 Планиране (съвместно с Дирекции Бюро по труда) мерки за професионално 

ориентиране и трудова интеграция на младежи, предстоящи да напуснат СИ; 

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

 ДСП пряко отговарят за преструктурирането и реформирането на СИ за деца и за 

лица с увреждания; 

 Подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги; 

 Подпомагат общините при идентифициране на нуждаещите се от услуги в общността 

стари хора.  

Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за 

гарантиране на устойчивостта на изпълнението на областната стратегия чрез практическите 

възможности за осигуряване на средства за предоставяне на услуги като държавно-

делегирана дейност. 

 

 Общини – Общински съвет, Кмет на община, Обществен съвет по социално 

подпомагане. 

  Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната Стратегия за развитие 

на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги и Годишен план за развитие на 

социалните услуги. Нормативно установено е, че местното самоуправление се осъществява 

от общинския съвет, а местната изпълнителна власт - от кмета на общината. Така или иначе в 

своята съвкупност те заедно осъществяват местната власт. 

 Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на 

хората в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират 

дейности в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, 

политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на групите и хората в 

риск;  

 Общините са доставчик на социални услуги;  

 Общините развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с 

увреждания и старите хора. Осъществяват годишен мониторинг и оценка на 

изпълнението й и оценка на нуждите на групите в риск.  

 

Роля и отговорности на Общинския съвет:  

 Обсъжда и приема Общинската стратегия за развитие на социални услуги на 

територията на общината и Годишния план за развитие на социалните услуги по 

предложение на кмета на общината; 

 Одобрява докладите за изпълнението на Годишния 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 Областната стратегия; 
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 Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, 

закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).  

 

Роля на кмета на общината: 

 Организира изработването на Годишните планове за развитие на социални услуги на 

територията на общината и след съгласуване с Обществения съвет по социално 

подпомагане ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет; 

 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 Годишния план за 

развитие на социални услуги; 

 Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на програмата за 

реализация на общинския план за развитие на социални услуги и оценка на нуждите 

на групите в риск; 

 След съгласуване с Обществения съвет представя за одобряване от общинския съвет 

на доклад за изпълнението на Годишния план за развитие на социални услуги; 

 Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови източници за 

реализиране на конкретните общински дейности, планирани в областната стратегия. 

Общественият съвет по социално подпомагане е консултативен орган към общината 

за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, централни 

държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната 

политика в конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана 

с: 

 Обсъждане на областната стратегия и осъществяване обществен контрол върху 

развитието на социалните услуги и инициативи, съобразно стратегията;  

 Стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални 

услуги за реализиране на планираните дейности в стратегията на територията на 

общината.  

 Местните власти носят конкретни отговорности също за инициирането и 

изпълнението на хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този 

контекст, общините поемат и основната отговорност за изпълнението на мерки за 

социално включване, предвидени в Стратегията, като:  

 Координират и инициират развитието на програми за повишаване на родителския 

капацитет, задържане на децата в училище, повишаване на качеството на образование 

и превенция на рисково поведение на деца съвместно с училищата и центровете за 

обществена подкрепа;  

 Отговарят и осигуряват условия за обхващане на всички деца на територията на 

общините в подготвителни групи и класове, гарантират спазването на задължителното 

изискване за записване на ученици в първи клас след завършена предучилищна 

подготовка; 

 Координират и инициират развитието на програми в училищата за превенция на 

отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и 

младежи, както и за наваксване на образователни пропуски;  

 Развиват смесени социално образователни услуги в Центровете за обществена 

подкрепа за превенция на отпадането и задържане на децата в училище; 
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 Развиват интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез 

комбиниране на ресурсите на Домашен социален патронаж, националните и 

оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване 

на заетост (НПОСПОЗ), клубовете на пенсионера и читалища. Разширяват функциите 

на патронажа и развиват мобилни екипи за предоставяне на домашни грижи;  

 Осигуряват условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с 

увреждания, включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда.  

 

Държавна агенция за закрила на детето:  

 Оказва методическа помощ на областния управител, местни власти и администрация, 

юридически и физически лица, осъщестяващи дейности по закрила на детето и на 

други държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности при 

осъществяване на планираните в областната стратегия социалните услуги за деца; 

 Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца; 

 Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и 

семейства.  

 

РИО на МОН:  

 Носи отговорност за интегриране в системата на образование на децата с 

увреждания, отглеждани в семействата;  

 Осигурява методическо ръководство на училищата за насочване на нередовно 

посещаващи училище ученици и деца с рисково поведение към отделите за 

закрила на детето и Центровете за обществена подкрепа в област Кюстендил;  

 Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на 

дейности съвместно с ЦОП и НПО за повишаване на мотивацията на учениците за 

задържане в училище и за запълване на свободното им време според 

индивидуалните им интереси; програми и проекти за превенция на рисковото 

поведение на деца; за реинтеграция в системата на образование на отпаднали деца, 

за задържането им в училище чрез участие в извънкласни дейности според 

индивидуалните им интереси и за наваксване на образователни пропуски; 

 Осигурява контрол върху обхващането на всички деца на територията на област 

Кюстендил в предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение 

на ученици в училище; 

 Съвместно с РДСП, ДБТ и директори на училища планира програми за вечерно и 

професионално обучение за младежи и възрастни с основно и по-ниско 

образование.  

 

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

 изготвя първична оценка на децата със специални образователни потребности 

(СОП), предварително консултирана от лекар специалист; 

 насочва децата към подходяща форма на обучение;  
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Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 

ученици със специални образователни потребности за област Кюстендил е държавно 

обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение със следните задачи: 

 осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и 

включващо образование и изпълнява консултативни, образователно-възпитателни, 

рехабилитационни и координиращи функции; 

 координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за 

интегрираното обучение на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални 

образователни програми, осигуряване на ресурсни учители и други специалисти 

(логопед, психолог, тифлопедагог, сурдопедагог).  

 

Регионална здравна инспекция.  

Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и 

организира от Регионална здравна инспекция (РЗИ).  

 РЗИ отговаря за координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, 

насочени към хората в риск на територията на област Кюстендил  

 Създава база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора 

със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на 

клиенти в риск. 

 Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на 

майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност; медицинска 

рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства; 

разработване на здравно-социални програми за семейно планиране; качествена 

здравна грижа в домовете за деца, хора с увреждания и стари хора във всички 

общини на област Кюстендил.  

 

 

Дирекции „Бюро по труда”. 

Дирекция „Бюро по труда” участва в планирането и изпълнението на програми 

и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (възрастни с 

увреждания, младежи, напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали 

от училище, трайно безработни, в това число хора от ромски общности в обособени 

квартали) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в 

СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда). Основната роля на 

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

 Участие в разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение 

на рискови групи; 

 Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел 

професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество 

при намиране на работа;  

 Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална 

квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на 

роми, живеещи в затворени етнически общности; 

 Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от 

СИ; 
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 Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел 

намиране на работа; 

 Активно взаимодействие с институциите от други сектори (системата на 

здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на 

регионалните структури на представителните организации на работниците, 

служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги в област Кюстендил 

  

 

 Неправителствени организации.  

Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в 

предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за 

прилагането на принципите и философията на Стратегията като представители на 

гражданското общество и групите в риск в област Кюстендил. 

 Гражданските организации предоставят социални, здравни и образователни услуги 

на територията на общината и областта за хора в риск;  

 Съвместно с общините, териториалните структури на АСП и гражданите НПО 

разработват интегрирани политики и мерки за социално включване; 

 Участват в инициирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за 

социално включване като партньори на общините и/или водещи организации за 

проектите;  

 Подпомагат училищата, ЦОП и СИ при работа със семейството и с деца за 

изграждане на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие, 

задържане в училище, превенция на рисково поведение и зависимости; 

 НПО участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план 

за действие и в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й като 

подпомагат събирането на данни и оценката на потребностите на крайните 

потребители.  

 

Местен бизнес, организации на бизнеса. 

  Местният бизнес не е включен в процеса на областното планиране, но неговите 

представители могат да участват в изпълнението на част от дейностите в стратегията. 

Приносът на местния бизнес се очертава в някои направления:  

 Мобилизиране на бизнеса в публично-частните партньорства (за интегриране на 

пазара на труда на младежи, напускащи специализираните институции, за 

изграждане на социална инфраструктура, поддържане на различните сгради за 

социални услуги, социално предприемачество.) 

 Финансиране и съфинансиране на пилотни алтернативни социални услуги, които 

са от особено значение за решаване на проблемите на рисковите групи, но са 

извън кръга на държавното финансиране. 

 

5.2 Система за мониторинг и оценка. Работа на ЗМО. 

5.2.1. Цели и задачи на мониторинга и оценката. 
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Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на 

политики и програми в социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни 

интервенции като Областната стратегия за социалните услуги в област Кюстендил. 

Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на стратегията по 

отношение на приоритетните направления и целите, както и за препланирането на 

оперативните задачи в хода на изпълнението. Конкретните цели и задачи на системата за 

мониторинг и оценка са: 

1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната 

среда в област Кюстендил, чрез: 

 Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията; 

 Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на 

предоставяните услуги и подкрепа; 

 Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в 

изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от 

обучение и развитие на човешките ресурси. 

2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на 

областно и общинско ниво, чрез: 

 Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните 

дейности/услуги; 

 Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на 

планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на 

дейности и резултати;  

 Анализ на резултатите от мониторинга в сравнение със заложените количествени и 

качествени индикатори; 

 Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на 

стратегията – общини, външните доставчици на услугите, свързани сектори и др. за 

подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги. 

3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от 

изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на целевите рискови групи. 

Оценката обхваща следните критерии:  

 Ефикасността на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по 

отношение на обема на дейностите, спазването на времевия график, 

планираните/вложените ресурси; 

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

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

изпълнените дейности. Качеството на предоставените социални услуги се оценява 

през призмата на ефекта и ползите за потребителите при задоволяването на техните 

потребности - индивидуални и общи за рисковата група; 

 Въздействието на Областната 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; 

 Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните проблеми 

и конкретните потребности и възможности на рисковите групи; 

 Устойчивостта на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и 

продължението им след времевата рамка на Стратегията.  
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4. Да осигури системното актуализиране на Областната стратегия, подобряването на 

политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните 

услуги и мерки чрез: 

 Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по 

отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели на 

интервенцията; 

 Препоръки и текуща, актуална информация за оперативно препланиране на 

дейностите и следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности – 

социални услуги и мерки; 

 Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на 

вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални 

потребности; 

 Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството 

на социалните услуги по места; 

 Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на 

Областната стратегия и мултиплициране на натрупания опит по места.  

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна 

Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общините и 

структурите, които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от 

информация и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от 

Системата за мониторинг и оценка са задължително условие за ефективното изпълнение на 

Стратегията. Основният подход е мониторингът и оценката с участие, който изисква 

включването и обратната връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на 

социалните услуги и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. 

Участието гарантира съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите 

страни върху продуктите и резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната 

готовност и интерес от прилагането на препоръките на практика.  

 

5.2.2. Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията.  

Изграждането на цялостна функционираща система за мониторинг и оценка 

предполага комплекс от дейности, които се осъществяват на няколко етапа: 

 създаване на структура и изграждане на екип; 

 развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка; 

 осмисляне и конкретизиране на системата от индикатори; 

 планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка; 

 разпространение на заключенията от мониторинга и оценката и актуализиране на 

планове и дейности в съответствие с направените препоръки. 

 5.2.2.1 Създаване на звена за мониторинг и оценка.  

За осъществяване на дейностите по мониторинг и оценка на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги се предвижда създаването на звена, които да изпълняват тези 

дейности, на две нива – областно и общинско. На областно ниво под формата на 

Консултативен съвет по социално подпомагане ще се създаде консултативен орган към 

областна администрация, който на практика ще се яви аналог на Голямата работна група от 

етапа на стратегическо планиране. Съставът и функциите на Консултативния съвет по 

социално подпомагане (КССП) ще бъдат определени в акта за неговото създаване. За 
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оперативното изпълнение на дейностите КССП ще обособи на областно ниво Звено за 

мониторинг и оценка (ЗМО) с ясни и конкретни задачи и отговорности, което ще разполага с 

относителна независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за социално 

включване. ЗМО ще се яви аналог на Областния оперативен екип, функционирал в етапа на 

стратегическо планиране. На общинско ниво, като аналог на Териториалните работни групи 

от етапа на стратегическо планиране, ще се създадат Общински звена за мониторинг и 

оценка (ОбЗМО). Функциите и задачите, както и дейностите, които ЗМО и ОбЗМО ще 

осъществяват, механизмите за координация в дейността им се определят с решение на 

КССП. Развитие на уменията и капацитета за осъществяване на дейностите по мониторинг и 

оценка изисква провеждането на специализирани обучения на екипите за мониторинг и 

оценка, които да дадат възможност за получаване от членовете на екипите на базисни 

познания и умения за планиране, изпълнение и координиране на дейностите по мониторинг 

и оценка; усвояване методът на логическата рамка и изграждане на умения за формулиране 

на количествени и качествени индикатори.  

5.2.2.2. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка.  

Планът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда 

разработване и приемане на:  

(а) дългосрочни планове за тригодишен/двугодишен период – първият период обхваща 

2016-2018 г. и вторият период - 2019-2020 г.;  

б) годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за всяка година от 

изпълнението на стратегията.  

Дългосрочните и годишните планове за мониторинг и оценка се разработват от ЗМО, 

съгласуват се с КССП и се внасят за приемане от Областния съвет за развитие като част от 

годишния отчет по изпълнението на Стратегията и оперативния план за действие през 

следващата година.  

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват:  

 Събиране на базови данни за всички индикатори;  

 Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, 

доклади от мониторинговите посещения; 

 Създаване и постоянно актуализиране на база данни на областно ниво с разбивка по 

общини, територии, теми, рискови групи и пр.;  

 Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови 

индикатори за ситуацията; 

 Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението на 

Стратегията; 

 Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на 

Стратегията;  

 Провеждане на междинна оценка на релевантността и ефективността на Стратегията - 

в края на третата година от външен екип от експерти. Заключенията и препоръките от 

Междинната оценка се използват при планирането на следващия двугодишен период 

от изпълнението на Стратегията;  

 Финална оценка на ефективността и въздействието на Стратегията – провежда се в 

края на петата година от външен експертен екип. Заключенията и препоръките от 

оценката се използват при разработването на Областния план за регионално развитие 

за следващия период след 2020 година; 
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 Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката; 

 Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните 

направления, целите, дейностите на Стратегията.  

 

В зависимост от наличните ресурси могат да се планират и допълнителни дейности на ЗМО 

като: 

 тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления или 

върху една или повече групи дейности; 

 проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности 

и/или иновативни услуги по целите на Стратегията. 

 

 

5.3. Механизми на партньорството. 

 

Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще 

допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в област Кюстендил, която 

да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално 

оползотворяване на наличните ресурси.  

При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за развиване и 

апробиране на механизми за осъществяване на планираните смесени услуги и съвместни 

дейности между общини и сектори в решаването на проблемите на рисковите групи, както и 

дейности за разработване на модели и процедури на взаимодействие между ангажираните 

заинтересовани страни. 

В област Кюстендил ще бъдат използвани разнообразни инструменти за сътрудничество 

като:  

 Споразумения за съвместна работа за иницииране/изпълнение на общи дейности, 

междуобщински и смесени;  

 Партньорства – съвместни действия в определени от споразумението насоки за 

съвместна работа;  

 Граждански/обществени съвети с постоянно действие; 

 Съвместно разработване на Общински планове за развитие, бюджета на общината, 

други стратегии, концепции и други;  

 Обществени форуми – с периодично действие и вземане на консенсус и конференции 

с консенсус;  

 Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни и участие на 

експерти в съвместни работни групи, комисии и екипи  

 Привличане на местния бизнес и организациите на предприемачите при изпълнението 

на стратегията (за интегриране на пазара на труда на младежи, напускащи 

специализираните институции, за изграждане на социална инфраструктура, 

поддържане на различните сгради за социални услуги, социално предприемачество.) 

 Развитие на публично-частните партньорства при финансиране и съфинансиране на 

пилотни алтернативни социални услуги, които са от особено значение за решаване на 

проблемите на рисковите групи, но са извън кръга на държавното финансиране. 
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5.4  Основни етапи в изпълнението на стратегията  

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Кюстендил обхваща 5-

годишен период (2016 – 2020), в който се обособяват два етапа за изпълнение всяка година. 

Първият период е оперативно планиране и актуализиране, а вторият е мониторинг и 

обсъждане.  

Първото шестмесечие от всяка календарна година, на заседанията на ЗМО ще се 

планират и актуализират дейностите, заложени в стратегията, както и времевия график за 

изпълнението й на база изготвените годишни планове за социални услуги и актуализираните 

общински стратегии. През периода ще се изготвят предложения за разкриване, промяна вид 

и капацитет на СУ делегирани от държавате дейности.  

През второто шестмесечие на всяка календарна година, по утвърден график ще се 

извършва мониторинг на СУ в Областта от ЗМО. За резултатите ще се изготвят обобщени 

доклади от извършения мониторинг. 

6 Ресурси 

6.1 Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

6.1.1 Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги  

Необходимият ресурс от кадри и специалисти, които да осигуряват предоставянето на 

качествени социални услуги в общността и в услуги от резидентен тип, като минимум е 

заложен в Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността.  

Методиката се утвърждава със заповед на министъра на труда и социалната политика 

с цел спазването на стандартите и критериите за обслужващ персонал в социалните услуги 

при определяне на конкретни длъжности на персонала в социалните услуги, предоставяни в 

специализирани институции и в общността, съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 5, т. 1 от 

ППЗСП и чл. 6 б от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.  

Основните цели са: осигуряване на такава структура на персонала, която да 

оптимизира грижата за деца и лица, ползващи социални услуги, повишаване на качеството й 

и кадровото обезпечаване на социалните услуги, чрез осигуряване на мобилност при 

наемането на необходимия персонал.  

Основен акцент на Методиката е да се осигури предоставянето на качествена грижа 

съобразно индивидуалните планове за грижа и специфичните потребности на отделните 

групи потребители на социални услуги - деца и лица в риск, деца с увреждания, възрастни 

хора с увреждания и др.  

По преценка от управляващия и/или ръководителя на социалната услуга може да се 

осигуряват и други длъжности, невключени в Методиката, в съответствие с конкретните 

потребности на потребителите на социални услуги.  

В изпълнение на Решение на Министерски съвет за разпределение на дейностите, 

финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за 

определяне на стандарти за финансиране за делегираните от държавата дейности за 

съответната година, кметът на общината определя числеността на персонала, в рамките на 

средствата на единните разходни стандарти за съответната година. При възложено 

управление на социалните услуги, представляващият съответната организация определя 

числеността на персонала, при спазване на същите изисквания.  
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Препоръчително е разходването на средствата по единен разходен стандарт да се 

извършва по начин, който гарантира качествено предоставяне на социалните услуги.   
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Числеността на персонала се определя като капацитетът (броят места) се умножи по 

препоръчителния коефициент за съответната социална услуга, посочен в приложенията към 

Методиката.  

В общините, на чиито територии функционират повече социални услуги, някои от тях 

може да имат общ ръководител.  

В съответствие с действащото законодателство и съобразявайки се с потребностите на 

потребителите, ръководителят на социалната услуга може да назначава персонал за почасова 

работа или да възлага на външни лица извършване на определен вид и обем работа, когато 

това ще осигури по-ефективно разходване на средствата за възнаграждение и по-високо 

качество на предоставяните услуги.  

При необходимост кметът на общината или при възложено управление 

представляващият съответната организация може да осигури допълнително персонал чрез 

мерки, програми и проекти, финансирани от държавния бюджет или други източници.  

Препоръчително е броят на длъжности за специалисти, необходими за функциониране на 

социалната услуга спрямо общите длъжности в специализираните институции да бъде в 

съотношение, което максимално да отговаря на потребностите на целевата група. 

Отговорност на доставчика на СУ е да създаде екип чрез подбор на специалисти и да осигури 

периодично повишаване на квалификацията.  

 

 

6.2 Финансови и материални ресурси 

6.2.1 Източници на финансиране 

Финансирането на социалното подпомагане, съгласно разпоредбите на Закона за 

социалното подпомагане се осъществява със средства от:  

 

 държавния бюджет;  

 

 общинските бюджети;  

 

 национални и международни програми;  

 

 дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;  

 

 средства от фонд "Социална закрила";  

 

 други източници.  

 

При преглед на общинските анализи на ситуацията и оценка на потребностите от 

социални услуги, общините на територията на област Кюстендил разписват невъзможност за 

собствено финансиране на социални услуги и се насочват приоритетно към предлагането на 

услуги, финансирани от държавния бюджет или от фондовете на ЕС. Една от малкото 

услуги, която получава общинско финансиране е домашен социален патронаж. Част от 

общините декларират финансова възможност за частично обезпечаване на дейности по 

разкриване и функциониране на социалните услуги.  

През периода 2016-2020 година общините на територията на областта основно ще 

разчитат на държавно финансиране и финансиране по проекти за функционирането и 

разкриването на социални услуги.  
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Оперативните програми, които предоставят възможност за финансиране на дейности, 

свързани със социалните услуги са:  

 

 ОП „Развитие на човешките ресурси“;  

 

 ОП „Региони в растеж“;  

 

 ОП „Добро управление“;  

 

 Програма за развитие на селските райони;  

 

 Други европейски програми.  

 

Съществен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на 

действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Общините трябва 

да предвидят средства за надграждащи обучения, квалификация и преквалификация на 

работещите социални работници с цел придобиване на подходяща квалификация за тези, 

които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия период. Наред с това, 

подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият и общинските служители, 

които са отговорни за социалните дейности. Във връзка с това се запазва тенденцията от 

предходния планов период за формиране на партньорства с обучаващи организации и 

институции за организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните 

програми.  

Териториалното разпределение на наличните социални услуги през предходните 

години води до заключението, че общините с развита мрежа от социални услуги имат по-

голям капацитет за предоставянето им. В тези общини са проведени необходимите 

встъпителни обучения на заетите в услугите, периодично се посещават специализирани 

курсове и семинари, текущо се провеждат срещи за обмяна на опит между доставчиците на 

социалните услуги. Съгласно информацията от общинските анализи, общините, които 

отчитат наличие на кадрови потенциал в социалния сектор са Кюстендил, Дупница, Рила. 

Последните обаче отчитат липса на квалифициран и експертен персонал, необходим при 

разкриването и функционирането на съответните социални услуги. На общинско ниво се 

срещат трудности при наемането на психолози, логопеди и пр.  

 

7 Комуникационна програма 

7.1 Цели, задачи и методи 

 

Настоящата комуникационна програма представлява неразделна част от Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) на Област Кюстендил. 

Популяризирането на стратегията е сред приоритетните задачи на администрацията на 

областния управител на Област Кюстендил.  

 

Цели, водещи принципи и дейности на комуникационната програма  
 

Основните цели на комуникационната програма на Областната стратегия за развитие 

на социални услуги в област Кюстендил  (2016 – 2020 г.) са:  
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 да представи и популяризира сред широката общественост и заинтересованите 

страни резултатите, ползите и положителните ефекти от изпълнението на 

Областната стратегия;  

 

 да спомогне за изграждане на обществена подкрепа към политиките на социално 

включване;  

 

 да допринесе за повишаване на чувствителността в обществото към проблемите на 

децата и семействата в риск, към уязвимите общности и изключените групи.  
 

Целевите групи на комуникационната програма са:  

 

 Органи и институции на държавната и местната власт;  

 

 Изпълнителни агенции;  

 

 Териториални структури на държавните органи и институции;  


 Неправителствени организации;  

 

 Доставчици на социални услуги;  

 

 Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги;  

 

 Потребители на социални услуги;  

 

 Лидери на обществено мнение;  

 

 Медии;  

 

 Широката общественост.  
 

Водещите принципи на комуникационната програма са:  

 

 Целенасоченост – ясно дефинирани цел и аудитория на всяко комуникационно 

послание, свързано с Областната стратегия за развитие на социални услуги и нейните 

бенефициенти;  

 

 Прозрачност – яснота и всеобхватност на информацията, разпространена в 

общественото пространство за Областната стратегия за развитие на социални услуги и 

нейните бенефициенти.  

 

 Достъпност на информацията – достигане на посланията и комуникираната 

информация до най-голям брой заинтересовани лица;  

 

 Качество на информационните ресурси – изчерпателност, задълбоченост и 

аналитичност на комуникационните послания, свързани с Областната стратегия за 

развитие на социални услуги и нейните бенефициенти.  

 

 Многообразие и ефикасност на използваните комуникационни канали и 

комуникационни средства – идентифициране на най-надеждните и обществено 
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значими средства и канали за комуникация, служещи за връзка със заинтересованите 

страни от изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги.  

 

 Ефективност на комуникационните послания – целенасочено ориентиране на 

информационния поток, обслужващ Областната стратегия за развитие на социални 

услуги, в посока към промяна на консервативни обществени нагласи.  

 

 Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие и 

съпричастие с всички заинтересовани страни с оглед на ефективното изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на социални услуги.  

 

 Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и 

екипност в комуникационния обмен.  
 

Специфичните цели на комуникационната програма се очертават в следните посоки:  

1. Популяризиране на концептуалната рамка на Областната стратегия за развитие на 

социални услуги и на предвижданите социални услуги - настоящи, подлежащи на 

реформиране и нови услуги, планирани в резултат от проучените реални потребности на 

рисковите групи на територията на област Кюстендил.  

2. Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни за планираното и 

координирано развитие на социалните услуги и постигнатите резултати на територията на 

област Кюстендил.  

3. Привличане подкрепата на всички заинтересовани страни за постигане на целите на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги. 

4. Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на стратегията с 

нейното изпълнение.  

5. Представяне на възможностите за развитие на местните капацитети за управление и 

предоставяне на социални услуги.  

6. Мултиплициране на модела за планиране, популяризиране на добрите и иновативни 

практики за решаване на социалните проблеми, развитие и предоставяне на социални услуги 

на областно ниво и създаване на предпоставки за неговата устойчивост във времето. 

 

7.2 Оперативно изпълнение на комуникационната програма 

 

 

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата 

комуникационната програма е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на 

професионалист за връзки с обществеността, който да е пряко ангажиран с наблюдението и 

отразяването на информационните потоци, свързани с изпълнението на Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги в областта.  

Тази функция ще бъде изпълнявана от експерта за връзки с обществеността в 

областна администрация в сътрудничество със Звеното за мониторинг и оценка, 

формирано за изпълнението на регионалната стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Кюстендил. В рамките на неговите компетенции и правомощия и с увеличаване на 

неговите задължения и отговорности в длъжностната му характеристика, служителят за 

връзки с обществеността може да се ангажира с координирането и реализирането на 

дейностите по изпълнение на комуникационната програма.  
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За целите на своите нови отговорности и задължения служителят за връзки с 

обществеността към областна администрация е необходимо да участва както в 

организираните обучения за експертите, отговарящи пряко за имплементирането на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги, така и на редовните заседания на 

тези органи.  

 

Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в областна 

администрация по реализирането на комуникационната програма.  

 

 Участва в планирането на дейности, свързани с реализирането на целите на 

комуникационната програма.  

 

 Съгласува и синхронизира своите действия с екипите на Звеното за мониторинг и 

оценка и Регионалното звено за подкрепа.  

 

 Координира цялостното изпълнение на заложените дейности в ОП за изпълнение на 

комуникационната програма.  

 

 Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги чрез сътрудничество с 

техните експерти за връзки с обществеността или органи и институции, отговорни за 

подготовката и реализацията на информационни кампании и комуникационни 

материали.  

 

 Организира и поддържа в сътрудничество със ЗМО единен електронен регистър на 

социалните услуги на регионално ниво и популяризира актуална информация по 

изпълнението на областната стратегия за развитие на социалните услуги.  

 

 Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия за 

постигането на целите и дейностите на комуникационната програма.  

 

 Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и 

послания в общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на 

стратегията. 
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Използвани съкращения (абревиатури) 

АЗ Агенция по заетостта  

АСП Агенция за социално подпомагане 

АХУ Агенция за хора с увреждания 

ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване 

ДАЗД Държавната агенция за закрила на детето 

ДБТ Дирекция Бюро по труда 

ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителски грижи 

ДДМУИ Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 

ДДУИ Дом за деца с умствена изостаналост 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 

ДРСЗ Дирекция “Регионална служба по заетостта” 

ДП Домашен помощник 

ДСП Дирекция „Социално подпомагане” 

ДЦДМУ Дневен център за деца и младежи с увреждания 

ДЦДМУИ Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост 

ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 

ЕККПО Експертна комисия за комплексно педагогическо оценяване 

ЗЖ Защитено жилище 

ЗМБ Звено „Майка и бебе” 

ЗМО Звено за мониторинг и оценка 

КП Комуникационна програма 

КСУДС Комплекс за социални услуги за деца и семейства 

ЛА Личен асистент 

МБАЛ Многопрофилна болница за амбулаторно лечение 

МКБППМН Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 

МТСП Министерството на труда и социалната политика 

МФ Министерството на финансите 

НЖ Наблюдавано жилище 

НПО Неправителствена организация 

ОЗД Отдел “Закрила на детето” 

Отдел “СЗ” Отдел “Социална закрила” 

РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 

РЗОК Регионална здравноосигурителна каса 

РИО на МОН Регионален инспекторат по образование към Министерството на 

образованието и науката 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РПУ Районно полицейско управление 

СА Социален асистент 

СИ Специализирана институция 

СУ Социална услуга 

СУПЦ Социален учебно-професионален център 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦОП Център за обществена подкрепа 

ЦРДУ Център за работа с деца на улицата 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 

 


