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Резюме  
Законът за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане, 

регламентират задълженията на областните управители да организират разработването на 
стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво. 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област  
2016 – 2020 г.  предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги в Софийска 
област, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от 
рисковите групи.  

Стратегията е разработена като областна секторна политика в съответствие с 
националната политика и приоритети за развитието и предоставянето на качествени 
социални услуги в Софийска област. Областната стратегия за развитието на социалните 
услуги в Софийска област 2016 – 2020 г. е представена и съгласувана на Областния съвет за 
развитие на Софийска област.  

Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги 
на територията на областта. Тя обхваща и интегрирани политики чрез секторите 
образование, здравеопазване и политики за включване на пазара на труда.  

В географско отношение, стратегията обхваща всичките 22 общини в Софийска 
област, със специално отношение към спецификата на територията, множеството малки 
населени места, както и планинските, полупланинските и граничните райони. 

Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията 
на Софийска област през следващите пет години, в периода 2016 – 2020 г.  

В съответствие с нормативната уредба за осъществяване на държавната политика по 
места и осигуряване на съответствие между между националните и местните интереси, и 
Областната стратегия за развитие на социлните услуги в Софийска област 2016 – 2020 г. не 
прави изключение. От 2000 г. насам, държавата провежда целенасочена реформа в сферата 
на социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това 
премина и към услугите за другите възрастови групи. Реформата е насочена към 
деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от 
специализирани институции, които предлагат универсален отговор на различните 
потребности и проблеми на хората се премина към създаване на социални услуги в 
общността, които индивидуализират подхода към индивидите и групите в риск и целят 
интегрирането им в социалните общности. Затова отговорностите за управлението на 
социалните услуги на местно ниво са поети от общините. Редица от социалните услуги, 
обаче са разпределени неравномерно по отношение на територията на страната. Софийска 
област не прави изключение от тези данни. 
 

Основни институции и отговорности по планирането, създаването, предоставянето и 
управлението на социалните услуги: 

• Министерство на труда и социалната политика – създава държавната политика 
в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя 
националните приоритети, заедно с Министерство на финансите определя 
държавно-делегираните дейности в социалните услуги и разработва 
разходните стандарти за финансиране на социалните услуги; 
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• Агенцията за социално подпомагане разрешава откриването и закриването на 
социалните услуги държавно-делегирана дейност, разработва методики за 
социални услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на 
доставчиците на социални услуги. Чрез Дирекциите Социално подпомагане се 
предоставят социалните услуги; 

• Регионална дирекция за социално подпомагане - която изготвя становища за 
откриването или закриването на социални услуги – държавно-делегирана 
дейност; 

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

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

• Общините – създават общинската политика по отношение на социалните 
услуги, създават и предоставят социални услуги; възлагат и договарят 
предоставянето на социални услуги с външни доставчици, контролират 
тяхното качество; 

• Доставчици на социални услуги (общините, както и вписаните в регистъра на 
Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по 
Търговския закон и юридически лица);  

• Обществените съвети за социално подпомагане в общините, ангажирани с  
обществения контрол. 

• Организации с нестопанска цел и представители на рисковите групи. 
 

Приоритетни направление на Областната стратегия за рзвитие на социалните услуги в 
Софийска област за периода 2016 – 2020 г.: 

 

Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на 
социалното изключване и изолацията. 
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на 
резидентната грижа. 
Приоритетно направление 3. Развитие на социални услуги в общността за социално      
включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение. 
  
Функционалните приоритетни направления на Областната  стратегия включват: 
Приоритетно направление 4: Развитие на капацитет за управление и предоставяне на 
качествени и ефективни социални услуги  
Приоритетно направление 5: Развитие на междусекторни и междуобщински 
партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги 
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Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 

1 Контекст 
1.1 Предистория: как е създадена стратегията  

Областна стратегия за развитие на Социалните услуги в Софийска област е 
разработена с активното участие на всички заинтересовани страни: Областна администрация 
на Софийска област, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Софийска област, 
дирекции „Социално подпомагане”, всички 22 общини от областта, държавни институции и 
организации в свързани сектори РИО – София регион, Регионала служба по заетост – София, 
РЗИ – Софийска област и неправителствени организации. Разработването на Областната 
стратегия е координирано от областен оперативен екип, назначен със Заповед на Областния 
управител на Софийска област № ОА-430/06.11.2015 г. Изготвянето на стратегията е на 
базата на проучване на ситуацията и оценака на потребностите от социални услуги в 
областта, обхващаща периода от 2011 г. до средата на 2015 г.  

При разработването на стратегията са следвани следните принципи: 
• Участие на заинтересованите страни на областно и общинско ниво; 
• Съответствие с реалните нужди на групите в риск;  
• Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;  
• Социална ефективност и ефикасност;  
• Равни възможности за достъп на всички рискови групи;  
• Повишаване на качеството на социалните услуги. 

Основните предизвикателства при разработването на Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в Софийска област са:  

• Създаване на ясна картина с цел равномерно разпределение на социалните 
услуги на територията на областта; 

• Разкриване на нови социални услуги, съобразно реалните потребности и нужди 
за преките бенефициенти 

• Равен достъп до услуги на всички нуждаещи се от различните рискови групи и 
населени места; 

• Правилно планиране на социалните услуги за рисковите групи. 
 

1.2 Обхват и фокус на стратегията 
Времеви обхват  
 

Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията 
на Софийска област, във всички общини през следващите пет години 2016 – 2020 г. 
 
Разработването и приемането на Областната стратегия премина през три етапа:  
 

1. Оценка на ситуацията и потребностите на рисковите групи  
• Създаване на организация и формиране на областен оперативен екип със 

заповед на Областния управител на Софийска област № ОА-165/16.04.2015 г.;  
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• Събиране на статистичски данни от всички общини – информацията е събрана 
до средата на месец юни 2015 г.;  

• Провеждане на седем заседания в периода 01.04.2015 г. – 30.10.2015 г. за 
обсъждане и консултиране на въпросите, от които 3 работни срещи на 
разширения областен екип и 4 работни срещи на основния екип; 

• Изготвяне на общинските доклади за състоянието на социалните услуги;  
• Разглеждане и гласуване на докладите от Общинските съвети на всяка община; 
• Разписване на областния доклад за анализа на ситуацията в Софийска област – 

тенденции и проблеми, характеристика, брой и потребности на рисковите 
групи, налични услуги;  

• Обобщаване на препоръките и изводите;  
2. Разработване на Първи вариант на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги  
• Разписване на дейностите и приоритетните направления; 
• Формулиране на визия, обща цел и специфични цели; 

3. Приемане на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 
област средата на месец декември 2015 г. от Областния съвет за развитие и 
утвърждаване от Областния управител на Софийска област. 

 
Географски обхват  
 
 Софийска област е разположена в централната част на Западна България. Тя е първата 
по брой общини област в България – 22 и втората по големина на територията. В състава на 
Софийска област са общините Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна 
баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Костенец, Костинброд, 
Копривщица, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч. 
 
 Областната стратегия обхваща всички уязвими общности и всички възрастови групи. 
Територията на Софийска област е 7062,3 кв.км., което представлява 6,4% от територията на 
страната и 34,7% от територията на Югозападния район. В географско отношение тя 
обхваща 22 общини, от които – 18 града, 265 села и 137 кметства. Специално внимание е 
обърнато към малките изолирани населени места, където живеят не малко рискови групи от 
хора.  

 
 В географско отношение обхватът на проучването покрива всички населени места на 
територията на Софийска област. 

1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики: 
 Международни  политики – конвенции, документи на ЕС  
 Настоящата Стратегия е разработена в съответствие с действащите международни 
политики и докумунти на ЕС за създаване на работеща и съвременна визия за социална 
Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на бедността и социалното изключване и  
национално законодателство в областта на социалните услуги.  
 Ключов документ при изготвянето на Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги е Националната стратегия за намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване 2020, в който документ се съдържа визията, 
приоритетните направления и дейности за развитие на политиката в областта на бедността и 
социалното изключване. Стратегията се основава на Националната цел за намаляване на 
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хората, които живеят в риск от бедност и е насочена към децата, безработните лица, хората в 
неравностойно положение и възрастните хора. 
 Областната стратегията съответства на водещите приоритети и политики заложени в 
Националната стратегия за продължаване на дейностите за премахване на институционалния 
модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване.  
       Политиките за децата и семейството са едни от водещите държавни приоритети, със 
които екипът за изготвяне на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в 
Софийска област се е съобразил. Бъдещите акценти за успешно изпълнение на държавните 
приоритети и политиките за деца и семейства, които следва да бъдат заложени и иизпълнени 
от настоящата Областна стратегия са насочени към гарантиране правото на всяко дете да има 
семейство, гарантиране развитието на висококачествени социални услуги в общността, 
подпомагащи отглеждането на детето, намаляване на детската бедност и ускоряване на 
процеса на деинституционализация. През последните години за осигуряване подкрепа на 
децата и семействата се въведе нов подход насочен към превенция, ранна интервенция, 
подкрепа на семействата и осигуряването на семейна и близка до семейната среда за всяко 
дете. Основен инстромент за постигане на тези цели е и дейнституционализицията на 
грижите за деца, работата по която следва да продължи и през следващия период. С оглед 
постигане на стабилност и устойчивост на процеса на дейнституционализация в Софийска 
област през новия период е необходимо да се работи в посока на осигуряване и развитие на 
услуги по превенция и алтернатива на институционалната грижа (поетапно закриване на 
функциониращите в областта ДДЛРГ) и развитие на услуги за деца в среда блозка до 
семейната. 
 Областната стратегия за развитие на съоциалните услуги е съобразена и с 
Националната стратегия за дългосрочна грижа и заложената в нея водеща цел за 
създаването на условия за независим  и достоен живот за възрастните хора и хората с 
увреждания, защита от дискриминация чрез подобряване на достъпа до социални услуги и 
тяхното качество, разширяване на мрежата на тези услуги, деинституционализацията, както 
и насърчаване на взаимодействието между здравните и социалните услуги.  
 В Националната програма за развитие България 2020 е заложен Приоритет свързан с 
осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни услуги с цел превенция на социалното 
изключване. Областите на въздействие, както и съответстващите им мерки, свързани с 
реализацията на приоритета, са следните: 
    Национални приоритети в развитието на социалните услуги; 

• Подобряване качеството на живот на децата и насърчаване на социалното 
включване. 

• Разработване и въвеждане на специфични услуги за рискови групи. 

• Разработване и въвеждане на мерки на условия за промоция на здраве и 
профилактика на болести. 

• Премахване на институционалния модел на грижа за възрастни хора чрез 
развитие на услуги за дългосрочна грижа и междусекторни услуги. 

• Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на 
образованието, здравеопозването, заетостта и социалните услуги при 
реализиране на общите цели на социалното включване. 

• Осигураване на достъпна среда. 



 
 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 – 2020 г. 

9 

• Подобряване на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на 
бездомните. 

 Другото важно е процеса за деинституционализацията на децата, който още не е 
приключил. 
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2 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на 
потребностите в Софийска област 

2.1 Тенденции в развитието на Софийска област  
2.1.1 Тенденции в броя на населението 

По данни от последното преброяване на населението, проведено от НСИ, населението 
на Софийска област наброява 247 489 души, от които 121 860 или 49,2% мъже и 125 629 или 
50,8% жени. В Софийска област живеят 3,4% от населението на страната и 11,6% от 
населението на Югозападния район за планиране. Това нарежда областта на трето място по 
население в плановия район след София - град (60,6%) и Благоевград (15,2%).  

В сравнение с 2010 г. населението на областта като цяло намалява. Следва обаче да се 
има предвид, че тази тенденция не се отнася еднакво за всички общини от областта. Така 
например общините Божурище и Костинброд представляват изключение и са увеличили 
населението си, вероятно поради привлекателното си разположение и много високата 
комуникативност със столицата. Също така най-големите общини – Самоков, Ботевград, 
Елин Пелин са намалили населението си в относително по-малка степен, отколкото общини 
като Правец и малките отдалечени общини Чавдар, Челопеч и Антон.  

Най-голям дял от населението на областта живее в община Самоков, следвана от 
общините Ботевград и Елин Пелин. Общините Челопеч, Чавдар и Антон имат население под 
2000 души, което ги прави сред най-слабо населените общини не само в областта, но и в 
района за планиране и страната. 

На база на официални данни от НСИ, към 31.12.2014 г., от общо 238 061 души, 
жители на областта към този момент, в градовете от областта живеят 145 906 души, а в 
селата  - 92 155 души. 
 Продължава тенденцията за отрицателен естествен прираст – ниска раждаемост и 
високи нива на смъртност. 

От началото на разглеждания период се наблюдава леко повишаване на очакваната 
средна продължителност на живота общо за населението в областта. За периода  
2012 – 2014 г. средната продължителност на живота на цялото население е 73,9 г., бележеща 
незначителен спад спрямо периода 2009 – 2011 г. (73,11 г.).     
 Неблагоприятните демографски тенденции, наблюдавани в Софийска област, 
допълнително се засилват и от отрицателния механичен прираст, който остава да е в сила за 
целия наблюдаван период по данни на НСИ. Тази тенденция е крайно неблагоприятна и води 
до загуба на демографски и човешки потенциал. 

За разглеждания период се наблюдава тенденция към увеличаване на дела на 
населението под 15 и над 65 г. към населението от 15 до 64 г., както и на дела на населението  
65 и повече години към населението на възраст 15 – 64 г.  
 Общата тенденция е на застаряване на населението на Софийска област. 

2.1.2 Макро-икономически показатели  
 През последните години в областта започнаха процеси на оживление в икономическо 
отношение, създадоха се условия за навлизане на чужди инвестиции и сега на територията на 
Софийска област работят множество фирми с чуждо участие. 
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• Състояние на инфраструктурата, транспортни връзки  
 По-голямата част от областта има относително добра транспортна достъпност, която 
се осигурява включително от пътна мрежа от висок клас. Това се дължи на стратегическото 
положение на областта по отношение на столицата и на границата с Република Сърбия. 

• Доходи, заетост и безработица 
 От края на март се наблюдава устойчива тенденция към намаление на равнището на 
безработица в Софийска област и към 30.09.2015 г. броят на регистрираните безработни е 
12645 души, а равнището на безработица – 11,58%. Спрямо края на предходното тримесечие 
се отбелязва намаление на броя на безработните с 725 души, а на равнището на безработица 
с - 0,67 процентни пункта. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава 
намаление на средно месечният брой безработни с 1417 души, а на равнището на 
безработица с 1,3 проектни пункта – ясен знак за устойчива тенденция към стабилизиране на 
пазара на труда и намаляване на безработицата в региона в дългосрочен план. 
 За Софийска област е характерно наличието на големи регионални различия, което е 
резултат от диференциацията на икономическа активност по отделните общини. Към 
30.09.2015 г. с най-ниско равнище на безработица е община Божурище (3.2%), а с най-високо 
– община Долна баня (43.3%), т.е. амплитудата на изменение е 40.1 пункта. В четири общини 
Долна баня, Ихтиман, Правец и Самоков равнището на безработица надхвърля 20,0%, а в 12 
общини, то е по-ниско от средното за страната (9,2%). 

• Здравеопазване 
 Здравната мрежа в Софийска област е разположена неравномерно по общини, като е 
концентрирана в по-големите градски центрове, които обслужват по-малките населени 
места. Ограничен брой звена за спешна медицинска помощ покриват големи територии, в 
т.ч. отдалечени и трудно  достъпни  места  с  възрастно  население.  Трудностите  при  
покриване  на територията със  здравни  грижи  остават  основен  проблем  в  областта.   
В  много  от общините през последните години са направени инвестиции и са извършени 
дейности за обновяване на сградите и подобряване на условията в здравните заведения, както 
и обновяване на оборудването. 

• Образование  
На територията на Софийска област има 179 учебно-възпитателни заведения.  

От тях детските градини са 74 (в т.ч. Целодневна детска градина / детска градина – 38 бр., 
Обединено детско заведение – 35, 1 Частна детска градина в община Костинброд),  
училищата са 103 на брой (по данни на РИО – София регион за учебна 2014-2015 година). 
Децата в региона посещават 8 начални, 57 основни и 16 Средно общообразователни 
училища, 4 са профилираните гимназии в Софийска област - ПМГ „Акад. проф. Асен 
Златаров” – Ботевград; ГПЧЕ „Алеко Константинов” – Правец; ПГ „Константин Фотинов” – 
Самоков; ЧПГЧО „Челопеч” – Челопеч. Обслужващите звена са две - Общински детски 
комплекс – Ихтиман и РЦПИОВДУСОП – София област. 30 от училищата в областта имат 
статут на средищно училище. Десет са защитените училища. 

26 361 е броят на учениците, посещаващи училище на територията на Софийска 
област, през учебната 2014-2015 година. В тях са включени  665 деца в подготвителна група, 
а останалите 25 696 ученици са от първи до дванадесети клас. Общият брой на децата, 
посещаващи детска градина е 8037. 
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Всички учебни заведения в областта изпълняват различни проекти, финансирани по 
Оперативните програми на Европейския съюз, съфинансирани от Европейския Социален 
Фонд (ЕСФ), както и проекти по Националните програми на МОН.  

2.2 Идентифицирани рискови групи и потребности 
В резултат от анализа на рисковите фактори се идентифицират ключови рискови 

групи, които да бъдат обхванати в Областната стратегия. Рисковите групи са анализирани в 
контекста на планирането на социалните услуги, които се отнасят до: индивиди, групи, 
общности.  

Изведените рискови общности в Областната стратегия за развитието на социалните 
услуги се групират в две групи: 

Рискови групи за деца: 

• Деца отглеждани в семейства в риск; 
• Деца, жертва на насилие и трафик и получили полицейска закрила; 
• Деца отпаднали от училище и необхванати от образователната система; 
• Деца на улицата и с отклоняващо се поведение; 
• Деца настанени в семейства на роднини и близки; 
• Деца отглеждани в специализирани институции; 
• Деца с увреждания. 

Рискови групи за възрастни хора: 

• Лица с увреждания; 
• Възрастни хора в специализирани институции; 
• Лица и семейства в неравностойно положение; 
• Семейства на безработни; 
• Бездомни; 
• Семейства на лица с наркотична зависимост; 
• Семейства, които живеят в конфликти; 
• Семейства с проява на домашно или друго насилие. 

Първата голяма рискова група са децата в риск. 
1. На първо място в тази рискова група, която се нуждае от подкрепа са децата, които 

са настанени в специализирани институции. Децата настанени в специализирани институции 
имат множество проблеми, които произтичат от: самите деца, техните семейства, качествата 
на дейността институционална грижа, отношението на децата с хората на населеното място в 
което е ситуиран социалния дом. Взаимоотношенията се усложняват и от други значими 
фактури: почти пълната раздяла с биологичните родители, неефективен възпитателно 
образователен процес и липса на социален живот и развитие. 

В изпълнение на политиката на държавата и реализиране на реформата на територията 
на Софийска област и в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните 
услуги в Софийска област се изгражда мрежа от социални услуги в общността, с цел 
създаване на равен достъп и развитие на децата с увреждания. За целта на територията на 
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Софийска област са предприети действия за деинституционализация на децата отглеждани в 
ДДУИ с. Видраре и ДМСГД гр. Златица. На територията на областта са изградени 4 ЦНСТ, 1 
Защитено жилище, 1 ЦСРИ, в които са настанени децата и младежите от ДДУИ с. Видраре и 
са осигурени условия близки до семейната среда. Предприети са действия за закриване на 
горецитираните специализирани институции. 
В ДМСГД гр. Златица към настоящия момент има 8 деца, като се работи за осигуряване на 
алтернативна форма на грижа за същите, за което е определен краен срок до края на месец 
декември. 

Работата по деинституционализацията на деца от специализирани институции ще 
продължи и в следващия програмен период като в обхвата ще попадат специализираните 
институция за деца, лишени от родителска грижа – ДДЛРГ гр. Долна Баня, ДДЛРГ с. Разлив, 
ДДЛРГ с. Гурково и ДДЛРГ с. Доганово. 

Друга форма за алтернативна грижа в семейна среда на територията на областта  е 
социалната услуга „приемна грижа“. На територията на Софийска област са регистрирани  
41 брой приемни семейства, в тях са настанени 23 брой деца. От този брой деца 17 са здрави 
и 6 броя са със здравословни проблеми. Към настоящия момент доставчик на социалната 
услуга на територията на Софийска област са Дирекциите „Социално подпомагане“ и 
община Ботевград и община Правец по проект „И аз имам семейство“. От направения анализ 
е видно, че семействата кандидатстващи за приемни родители са с нагласи да се грижат за 
деца в по-голяма възраст. Към настоящия момент на територията на областта не е 
регистрирано семейство с профил на дете от 0 до 3 години. 

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

3. На трето място в тази рискова група, която се нуждае от ползване на социални 
услуги, могат да се определят децата с увреждания, които живеят със своите семейства.  
На територията на Софийска област все по-малко са родителите, които изоставят своите деца 
с увреждания непосредствено след раждането в социалната институция. Към момента на 
изготвяне на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, официално 
регистрираните деца със здравословни проблеми на територията на областта по данни на 
ДСП са 632 деца с увреждания, а към настоящия момент са 666 деца с увреждания. 
Обективните проблеми при семействата, отглеждащи деца с увреждания са свързани със 
недостатъчност на средствата, които се предвиждат в държавния бюджет в помощ на тези 
семейства. Получава се така, че всичките семейни доходи се разходват за лечение, лекарства, 
процедури за рехабилитация, като при това най-често единия родител не работи, за да 
обслужва болното си дете. Наличието на нерешени проблеми в работата с деца с увреждания, 
живеещи със своите семейства са широко дискутирани, но много малко са решени – равен 
шанс,  достъпна среда, възможности за транспорт, съдействие от страна на образователни и 
здравни институции, отношението на специалистите от тези сфери към проблемите на детето 
с увреждания, отношението на останалите хора и т.н. Функциониращите социални услуги на 
територията на Софийска област са твърде недостатъчни и не могат да отговорят на техните 
нужди.  
Най-добре функционираща е услугата „личен асистент“, която се предоставя в семейна среда 
и в обхвата й попадат деца до 18 години. На територията на Софийска област социалната 
услуга се предоставя във всичките 22 общини, като за периода 2010 – 2014 година от 
услугата са се ползвали 1909 брой потребители, за които са били назначени 1780 брой лични 
асистенти, както следва:  
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№ Община 
Личен 

асистен Потребител 
общо: 1780 1909 

1 Антон 23 30 
2 Божурище 31 36 
3 Ботевград 93 97 
4 Годеч 75 75 
5 Горна Малина 66 66 
6 Долна баня 58 62 
7 Драгоман 43 43 
8 Елин Пелин 146 146 
9 Етрополе 153 208 

10 Златица 23 30 
11 Ихтиман 148 162 
12 Копривщица 13 13 
13 Костенец 194 227 
14 Костинброд 28 29 
15 Мирково 60 52 
16 Пирдоп 57 65 
17 Правец 20 20 
18 Самоков 220 220 
19 Своге 243 243 
20 Сливница 57 55 
21 Чавдар 13 12 
22 Челопеч 16 18 

 
Към настоящия момент доставчици на услугата са Дирекции „Социално подпомагане” 

към НП АХУ и Общинските администрации по ОП „Развитие на човешките ресурси.“  
Друга социална услуга за деца с увреждания отглеждани в семейна среда функционираща на 
територията на Софийска област са ЦСРИ – гр. Самоков – с капацитет 20 места за деца и 
ЦСРИ – гр. Ихтиман – с капацитет 36 деца. Тези услуги са твърде недостатъчни за Софийска 
област, за да покрият нуждите на рисковата група. 

В хода на изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на 
Софийска област 2011-2015 г. се очертаха нови три рискови групи при децата, които са: 

• Децата жертва на насилие - Това са децата въвличани в дейности,   
неблагоприятни за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. 
Деца, при които се нарушава достойнството чрез методи на възпитание, 
физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие, 
противоречащи на интересите му; Детето се използва за просия, 
проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване 
на неправомерни материални доходи както и сексуално насилие. На 
територия на Софийска област за тази рискова група деца се предоставят 
три вида социални услуги – Кризисен център за деца жертва на насилие – 
гр. Драгоман, Център за деца на улицата – гр. Костинброд и гр. Долна баня 
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и Център за обществена подкрепа- гр. Драгоман, гр. Костинброд, гр. Своге, 
гр. Ихтиман, гр. Пирдоп, гр. Етрополе и гр. Долна баня. Недостатъчна е 
работата с ромската общност по превенция и санкция на съвместното 
съжителство с непълнолетни и предотвратяване на условията за настъпване 
на ранна бременност. По данни на ДСП на територията на Софийска област 
са регистрирани 174 случая за съжителство с непълнолетни. 

• На второ място в тази рискова група могат да се определят децата жертва на 
трафик. За Софийска област попадат децата извеждани в чужбина за да 
бъдат принуждавани да крадат. В случаите в които децата са заловени от 
международни служби за сигурност и са върнати в страната отделите за 
закрила на детето на територията на Софийска област предприемат 
действия за настаняването им в Кризисен център за деца жертва на трафик 
гр. Драгоман, с цел децата да не попаднат отново в средата на роднини и 
близки. Като междувременно се издават направления на родителите към 
ЦОП за работа със специалисти.  

• На трето място в тази рискова група, която се нуждае от подкрепа са децата 
на самотни или разведени родители. Към настоящия момент на територията 
на Софийска област, както и в цялата страна не съществува институция, 
която има коректна информация за броя на децата които се отглеждат и 
възпитават от един родител ако не е потърсена подкрепа от ОЗД. По време 
на бракоразводните дела децата се превръщат в „инструмент на 
отмъщение“ или в разменна монета, в следствие на което детето страда. В 
повечето случаи децата не получават психологическа подкрепа за 
преодоляване на раздялата им с родители. Центровете за обществена 
подкрепа разкрити на територията на Софийска област все по често оказват 
помощ на децата и на техните родители и близки изпаднали в подобни 
ситуации. 

• На четвърто място в тази рискова група са децата с девиантно поведение. 
Към настоящия момент на територията на Софийска област не са разкрити 
социални услуги за деца с девиантно поведение, единственият вид социална 
услуга, която може да се ползва е Центъра за обществена подкрепа. 

2. Втората голяма рискова група, която се нуждае от ползване на социални услуги 
са хората с увреждания.   

Нарушението на здравето на човек от семейството е сериозен проблем в личен и 
обществен план, особено в условията на „недовършена здравна реформа“. Поради това е 
особено важно да се съдейства на семействата с болни хора чрез различни форми на 
социални услуги за рехабилитация, възстановяване, укрепване на здравето, предоставяне на 
различни видове съдействие и консултации. В Софийска област към момента на изготвяне на 
Областната стратегия за развитие на социалните услуги са регистрирани общо 12596 лица с 
увреждания,  а към настоящия момент са 23029 лица. 

• Хора с повече от едно хронично заболяване; 
• Самотно живеещи стари хора с увреждания; 
• Възрастни с психични заболявания; 
• Възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции. 
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През изтичащия период на територията на oбластта продължават да функционират 
един Дом за хора с психически увреждания с. Лакатник, община Своге; Дом за хора със 
сетивни нарушения гр. Пирдоп; две Защитени жилища за хора с физически увреждания /с. 
Калотина общ. Драгоман и гр. Правец/, едно Защитено жилище за хора с психични 
заболявания с. Дружево и Дневен център за възрастни хора с физически увреждания гр. 
Правец. 

3. Третата голяма рискова група, която се нуждае от ползване на социални услуги е 
тази на старите хора в риск.  

В тази рискова група се включват пенсионерските семейства, като обществена група, 
която е твърде голяма на територията на Областта, поради демографския проблем и 
застаряващото население живеещо на територията на Софийска област. Когато се говори за 
развитие на системата на социалните услуги, които се предлагат на стари хора, е от 
съществено значение да се прецени и съобрази тяхното собствено отношение към 
предлаганата услуга. Социалната работа със стари хора (възрастни) е съпроводена и с грижа 
за някое или няколко заболявания, понякога хронични, но често пъти и нелечими. 

• Самотно живеещи стари хора.  

В тази група влизат самотните стари хора, които живеят в малко населени места и в 
отдалечените райони на Софийска област. Особено в селата, същите се нуждаят от помощ и 
подкрепа в организиране на ежедневните дейности, осигуряване на храна, задоволяване на 
битовите им нужди и др. Самотно живеещите стари хора на територията на Софийска област 
към момента на изготвяне на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 
2015 г. са били 1784 души. 

 През изтичащия програмен период в Общините на територията на Софийска 
област бяха положени усилия за подобряване на качеството на живот на старите хора във 
всички населени места чрез: 

Развиване и разширяване на дейностите на социалната услуга „Домашен социален 
патронаж“. Разширяване на услугите в домашна среда -  „Домашен помощник“ и „Социален 
и личен асистент“, предоставяни от Общините по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. 

• Стари хора в специализирани институции.  

Към настоящия момент на територията на Софийска област функционират четири 
Дома за стари хора, като от тези четири Дома през изтичащия програмен период е разкрит 
един Дом за стари хора гр. Ботевград. 

Предоставяните социални услуги в Домовете за стари хора продължават да бъдат 
търсени и предпочитани от някои от тях поради различни причини – липса на жилище, липса 
на близки и роднини, нужди от поемане на всекидневни грижи от лична хигиена до 
медицинско обслужване. Независимо от осигурената възможност от подкрепа в домашна 
среда, която се дава от програмите „личен асистент“, „домашен помощник“ и „социален 
асистент“ факт е, че в много от случаите старите хора предпочитат институционалния тип 
грижа /доказателство за това е уплътнения капацитет на съществуващите домове за стари 
хора и чакащи за настаняване/. 

Общи изводи за състоянието на социалните услуги на територията на Софийска 
област в зависимост от рисковите групи. 

Териториалното разпределение на социалните услуги в Софийска област е 
неравномерно в 22 – те Общини. Прави впечатление, че в някои от Общините са разкрити и 
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функционират по-голям брой социални услуги несъответстващо на потребностите и нуждите 
на тяхното население и са обвързани с финансовите възможности на съответната община на 
този етап. В някои от случаите социалните услуги се прилагат погрешно, като играят роля на 
заместители на различни нерешени проблеми, които произтичат от други социални сектори – 
безработица, ниско заплащане на труда, пропуски на образованието. По този начин 
социалните услуги се употребяват без да има обективна необходимост от тях.  

През изтичащия програмен период са разкрити услуги за резидентен тип грижа – 
Центрове за настаняване от семеен тип за деца, с цел на прилагане на Националната 
политика за деинституционализацията. Функциониращите социални услуги в общността и 
програмите за заетост на територията на Софийска област успешно реализират дейностите 
по превенция на риска от социално изключване. Необходимо е да се развие работата с 
родителите на деца с увреждания, както и да се заложи в новия програмен период разкриване 
на Дневни центрове за деца с увреждания, с цел осигуряване на помощ и подкрепа на 
тяхното отглеждане и грижата за тях. През изтичащия програмен период се разшири мрежата 
от социални услуги насочени както към децата така и към техните родители в Общините в 
Софийска област чрез разкриването на пет нови Центъра за обществена подкрепа. 

Достъпността на услугите на териториален принцип не е гарантирана в пълна степен. 
Твърде малко са услугите, които предоставят мобилна работа и работа на терен на 
територията на Софийска област и функциониращи като междуобщински. Твърде малко са 
социалните услуги в Областта, които са предоставени за управление на външни доставчици. 
Услугите предоставяни в специализирани институции за деца на територията на Софийска 
област се отличават с предлагана качествена грижа за настанените деца. Въпреки това за 
институциите на територията на Софийска област е характерно на намаляване на броя на 
настанените деца поради стартиралия процес на деинституционализация и приоритетно 
търсене на възможности за реинтеграция в семейна среда. Процесът по 
деинституционализация е стартирало с развитието на приемната грижа, с предстоящото 
закриване на ДДУИ с. Видраре и ДМСГД гр. Златица, с намаляване на капацитета на ДДЛРГ 
с. Гурково и ДДЛРГ с. Доганово. 

Услугите в общността за възрастни хора с увреждания на територията на Софийска 
област са твърде недостатъчни. Дефицитът на територията на Областта се изразява най – 
вече в липсата на услуги в общността за хора с физически увреждания, за хора с психически 
увреждания, които да осигуряват индивидуална грижа за лицата и да подпомагат социалната 
им интеграция.  

На територията на Областта не функционират Центрове за временно настаняване, 
което затруднява процесите на осигуряване на възможности за спешно настаняване на лица и 
семейства с жилищни и социални проблеми. 

Липсват достатъчно услуги за стари хора, които да осигуряват включваща, 
преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със 
специфичните нужди на старите хора и превенция на деинституционализацията. 
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2.3 Изводи за състоянието на мрежата от услуги в областта 
Общ брой на предоставяните социални услуги в Софийска област по общини                            

 Държавно делегирани дейности           Други услуги  
Община Услуги в 

общността 
Услуги в 

общността -
резидентен 

тип 

Специализи
рани 

институции 

Общински 
дейности 

Смесени 
и други 
услуги 

Услуги в 
общността 
финансира

ни по 
проекти 

Община Антон    1   
Община Божурище  1  1   
Община Ботевград   2 1 2 2 
Община Годеч    1   
Община  
Горна Малина 

   1   

Община Долна Баня 2  1 1   
Община Драгоман 2 2  1   
Община Елин Пелин 1  1 1 1  
Община Етрополе 1  1 2   
Община Златица    1 1  1 
Община Ихтиман 2   1   
Община 
Копривщица 

   1   

Община Костенец    1   
Община Костинброд 2   1 2  
Община Мирково    1   
Община Пирдоп 1  1 1   
Община Правец 1 1 2 1  3 
Община Самоков 1  2 1  1 
Община Своге 1 1 1 1   
Община Сливница    1   
Община Чавдар    1   
Община Челопеч       
ОБЩО - 65 14 5 12 22 5 7 

 
Характеристика на услугите по Направление 1: Превенция на изоставянето на деца и 
семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца 
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 на децата, отглеждани в специализираните институции.  
Специфични цели 
Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и 
осигуряване на подкрепа за задържането им в биологичното семейство; Осигуряване на  
условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството; осигуряване 
подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на 
децата ;Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до 
качествено образование; Закриване на  специализираните институции за деца; Развитие на  
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алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до 
семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. 
Към специфичните цели на приоритетното направление са предвидени конкретни мерки и 
интервенции:  
Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца 
в биологичното семейство; Развитие на мрежа от ЦОП за обхващане на децата и семействата 
в риск в Софийска област;  Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и 
неглижирани деца;  Услуги в подкрепа на осиновяването;  Развитие на Приемната грижа в 
Софийска област; Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика и 
семейно планиране; Общински и областни програми/мерки за подкрепа на уязвими 
семейства и за създаване на условия за отглеждане на детето в семейна среда. ( 
Целеви групи обект на услугите по приоритетно направление 1: 

• Уязвими семейства с деца в риск; 
• Деца, отглеждани в специализирани институции; 

• Деца в риск, включително необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от 
образователната система; 

• Деца с увреждания; 
• Деца живеещи в изолация, т.е. без достъп до междусекторни услуги. 

Социалните услуги, предоставяни на целевите групи са: 
1. Услуги в специализирани институции: 

     Дом за медико-социални грижи за деца 
 Дом за медико-социална грижа за деца (ДМСГД) - гр. Златица е структура на 
подчинение на Министерство на здравеопазването. В него се настаняват деца от 0 до 3 год. 
Във връзка с деинституционализацията предстои ДМСГД да бъде закрито. 
     Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 
     Дом за деца и младежи с умствена изостаналаст (ДДМУИ) “Св. Панталеймон“ 
с. Видраре, община Правец е специализирана институция, предназаначена за деца и младежи 
с умерена, тежка и дълбока степен на умствена изостаналост, като за тях институцията е 
крайна мярка за закрила. В нея се предоставя целогодишна грижа на децата чрез екипна 
оценка на потребностите на всяко дете и изработване на индивидуални и групови програми 
за работа и социална интеграция, задоволяване на здравните потребности и утвърждаване на 
здравословен начин на живот, осигуряване на безопасна среда, задоволяване на физически и 
емоционални потребности, задоволяване на образователните потребности. 
 Предстои закриване на специализираната институция, като децата и младежите 
поетапно се извеждат в услуги резидентен тип или се настаняват в приемни семейства. 
 
 Домове за деца лишени от родителска грижа 
 На територията на Софийска област се намират четири Дома за деца лишени от  
родителска грижа - един ДДЛРГ от 3 до 7 г. “Надежда“ в с. Гурково, община Ботевград и три 
ДДЛРГ от 7 до 18 г. - “Констанца Ляпчева” в гр. Долна баня, в с. Доганово - община Елин 
Пелин и “Св.Иван Рилски” в с. Разлив, община Правец. 
ДДЛРГ е специализирана институция за деца от проблемни семейства или изоставени от 
родителите си и деца - сираци. Целева група: деца на възраст от 3 г. до 7 г. и от 7 г. до  
18 г. Предлагат се услуги по отглеждане, обгрижване, възпитание, обучение, рехабилитация, 
здравни грижи. Прилага се индивидуален подход в грижите за децата, създадена е добра 
организация на учебно-възпитателния процес, както и организация, даваща възможност за 
социална интеграция и адаптация на децата. Предоставя се седмична грижа и постоянна 
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грижа. Целта е да се постигне реинтеграция на децата в собствените им семейства. Децата, 
получават нужната психологическа подкрепа, участват в спортни и културни меропориятия, 
посещават училищата в съответната общината. 
 

2. Приемна грижа 
 Приемната грижа е социална услуга в общността за отглеждане и възпитание в 
семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно 
семейство. В случаите, в които органите по закрила на детето констатират риск за дете и 
изведат необходимостта от настаняването в приемно семейство, то това се извършва по реда 
на прилагането на мерките за закрила регламентирани в ЗЗД. При прилагането на мярка за 
закрила „настаняване в приемно семейство” се цели на първо място защита правата и 
интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното 
семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща реинтеграция.  
 

3. Центрове за обществена подкрепа 
 В Софийска област са разкрити и функционират седем Центъра за обществена 
подкрепа /ЦОП/, в общините: Долна баня, Ихтиман, Пирдоп, Етрополе, Своге, Костинброд и 
Драгоман. 
 Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ е комплекс от социални услуги, свързани с 
превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот, 
консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на приемни родители и 
осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. 
ЦОП е услуга в общността, за която има определен единен стандарт, като държавно 
делегирана дейност, управлявана от общините или възложена на външен доставчик. 
Целевата група е деца от 0 до 18 год. и техните семейства; семейства, при които има риск от 
изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция; семейства, при което 
има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; семейства, чиито деца са 
настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини 
и близки; кандидати за или вече одобрени приемни семейства; кандидати за или вече 
одобрени осиновители; семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят 
професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; деца от специализирани 
институции, на които предстои извеждане от институцията; деца от общността, за работа по 
превенция на рисковото поведение. 
 

4. Дневен център за работа с деца на улицата 
 ДЦРДУ e комплекс от социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца 
на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи 
трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, 
семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване 
на децата, обучение в родителски умения. На територията на Областта действат два такива 
центрове – в гр. Костинброд и в гр. Долн баня / разкрит през м. септември 2015 г./. 
 

5. Кризисен център за деца жертва на трафик и насилие 
 Услугата е предназначена за деца, които са станали жертва на домашно или друг вид 
насилие и/или трафик на хора и се намира в гр. Драгоман. 
 Основни дейности на услугата:  

• Предодоставяне на защитена среда за децата пострадали от насилие или 
трафик; 
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• Осигуряване на храна и подслон; 

• Съдействие и изграждане на способности за развиване на умения за 
самопомощ в различни ситуации; 

• Подпомагане процеса за интегриране и личностно развитие; 
• Възстановявяне и повишаване на уменията за социално включване; 
• Психологическа подкрепа за преодоляване на последствията от травмата; 
• Посещение на училище; 
• Включване в мероприятия на общината.  

 Услугата работи при пълен капацитет. Дейностите са съобразени с индивидуалната 
оценка на конкретните потребности на детето. Целевата група попада на място, където се 
прилагат необходимите мерки и механизми за преодоляване, намаляване и предотвратяване 
на риска, превъзмогване на травмите от преживяно насилие и реинтегриране в обществото. 
 

6. Дневен център за деца с увреждания 
  На територията на Софийска област функционира само един Дневен център за деца с 
увреждания – “Антония Лавчийска” гр. Ихтиман. ДЦДУ e комплекс от социални услуги, 
които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или седмично, 
свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните здравни и образователни 
потребности от организация на свободното време и личните контакти, социална и 
медицинска рехабилитация и интеграция, чрез индивидуална работа с детето и неговото 
семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги. 
Програмите и дейностите в ДЦДУ са удачно подбрани – в съответствие с нормативните 
изисквания и добрите социални практики. Работните процеси при доставка на социалните 
услуги са ефикасни и ефективни. Въздействието на провежданите програми е позитивно. 
Предлагат се целодневни и почасови услуги, съобразени с потребностите и нуждите на 
децата. Осигурени са възможности за индивидуална и групова работа.     
 
Изпълнение на заложените в Стратегията цели по Приоритетно направление 1. 
 
 Реформиране или закриване на специализираните институции за деца 

Във връзка с предвиденото в стратегията реформиране или закриване на 
специализираните институции  за деца, на територията на София област няма закрита 
специализирана институция. Поетапно се извеждат деца от тези институции след 
предварителна оценка на потребностите им. Същите се  осиновяват, настаняват в приемни 
семейства, или се реинтегрират в семейството. 
 
 Разкриване на нови услуги 
    Услуги в общността  - резидентен тип 

• Разкриване на Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) в общините Златица и Ихтиман 
за обслужване на цялата Софийска област – не изпълнено. 

• Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи – В изпълнение 
на Националната стратегия” Визия за деинституционализация на децата в 
Република България”, три общини от Областта са включени в 
Националната карта за разкриване на социални услуги по Проект „Детство 
за всички”. Това са Ботевград , Правец и Самоков. В тези общини са 
разкрити две ЦНСТ в гр. Ботевград, ЦНСТ и ЦСРИ в гр.Правец и ЗЖ за 
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младежи в с.Видраре. В тях са настанени  деца и младежи с умствена 
изостаналост изведени от ДДМУИ в с. Видраре. Разкрито е ЦНСТ в гр. 
Самоков, в което са настанени деца от ДДЛРГ в с. Доганово. 

Не са разкрити ЦНСТ за деца и младежи в Пирдоп, Златица, Антон, 
Копривщица,Чавдар и Челопеч /в някоя от посочените общини/, свързани с 
преструктурирането на  ДМСГД в гр. Златица; в с. Разлив и гр. Правец– след закриване на 
ДДЛРГ в с. Разлив; в гр. Ботевград, и в гр. Ихтиман; ЦНСТ за деца и младежи с умствена 
изостаналост в гр. Правец – 1бр.; 

Кризисен център за деца в риск в гр. Самоков – не разкрита. 
Преходно жилище за деца и младежи  в с.Разлив и с. Доганово – не разкрити. 

  
  Услуги в общността 

 Центрове за обществена подкрепа.  
  В изпълнение на приоритетното направление ЦОП са услугата с най-голяма 
значимост за неговото реализиране. Областната стратегия предвижда утвърждаване на 
дейностите във вече съществуващите Центрове за обществена подкрепа в общините 
Пирдоп, Ихтиман и Долна баня, както и създаване на ЦОП в общините Ботевград, 
Етрополе, Правец, Сливница ,Костенец, Костинброд, Самоков, Горна Малина, Своге. През 
2013 г. бяха разкрити ЦОП в Етрополе и  Своге , а през 2014 г.в  Драгоман / след 
актуализиране на Общинската стратегия/ и Костинброд. Всички новооткрити Центрове са 
делегирани държавни дейности . 
  В услугите, предоставяни от ЦОП са включени дейности за изпълнение на 
почти всички специфични цели на Приоритетно направление 1. Това са     дейности по 
превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадането от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучения в личностни и социални умения 
на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на 
кандидати за приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на приемни 
родители.  Част от услугите на Центровете са изнесени на терен, като работата със 
семействата се провежда в домовете им. ЦОП в Пирдоп, Долна баня, Драгоман, 
Костинброд , Своге и Етрополе предоставят мобилни услуги и работят на междуобщинско 
ниво. Пирдоп- с общините Антон, Мирково, Златица,Копривщица, Чавдар и Челопеч, 
Долна баня - с община Костенец, Драгоман - с община Сливница, Костинброд - с община 
Божурище Своге – с община Годеч и Етрополе  - с община Правец.  
  Не са разкрити предвидените в Стратегията Центрове в Ботевград, Правец, 
Самоков, Костенец, Сливница и Горна Малина.  
  Дневен център за деца с увреждания 
  Предвидени за разкриване са  в Своге, Етрополе , Самоков, Правец и 
Божурище / за деца аутисти/ както и в някоя от общините Пирдоп, Златица,Антон, 
Мирково, Чавдар и Челопеч – не са разкрити;   

 Приемна грижа 
  Тази услуга все още няма необходимото развитие в София област. За периода 
на действие на Стратегията общо 66 деца са настанени в приемни семейства, като се 
наблюдава тенденция на увеличаване на приемните семейства, настанените деца и 
желаещите да станат приемни родители.Има и такива, които не отговарят на изискванията 
за доставчици на услугата. Много са  малко приемните   родители, които  се съгласяват да 
отглеждат деца с увреждания.  

 Други услуги предвидени за разкриване в Областната стратегия 
• Център за семейно консултиране и подкрепа  в гр. Правец – неразкрита; 
• Фамилен център за деца в с. Видраре, общ. Правец – неразкрита. 
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Характеристика на услугите по Направление 2: Развитие на социални услуги за 
социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение 
 
 Обща цел. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален 
брой хора в неравностойно положение и уязвими групи. 
 Специфични  цели  

Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в 
семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността; Да се развие алтернативна 
резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани 
институции Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в 
риск. 
 Мерки за реализиране на приоритетно направление 2 : Изграждане на ЦСРИ с 
мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания;Разширяване на социалните услуги в 
домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства; 
Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване 
на хората с увреждания. Продължаване дейността на действащите СИ за хора с увреждания в 
Софийска област; Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен тип за 
настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до 
семейната. Осигуряване достъп на развитие за етническите общности в неравностойно 
положение в Софийска област;  Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо 
поведение, насочени към деца и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и 
проблемно поведение. 
 Социалните услуги, които се предоставят на целевите групи по приоритетно 
направление 2 са: 

• Специализирани институции за възрастни хора с увреждания: 
 Дом за възрастни хора с психични разстройства; 
 Дом за възрастни хора със сетивни нарушения 

• ЗЖ за лица с психични разстройства;  
• ЗЖ за възрастни хора с физически увреждания; 
• ЗЖ за младежи напускащи институции; 
• ЦСРИ за деца и лица; 
• НЖ за младежи; 
• Дневен център за възрастни хора с увреждания; 
• Социално общежитие; 
• Хоспис 

 
1. Услуги специализирани институции - Домове за  за възрастни хора с увреждания 

 В Софийска област функционират два Дома за възрастни хора с увреждания (ДВХУ) - 
в общините Пирдоп и Своге. ДВХУ е специализирана институция, предоставяща комплекс 
от социални услуги на лица с увреждания, установени с експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК. 
Общият капацитет на ДВХУ е 123 потребители, както следва: 

• ДВХ със сетивни нарушени гр. Пирдоп – 33 потребители; 
• ДВХ с психични разстройства с. Лакатник, община Своге – 90 потребители; 

 Управлението на социалните услуги се осъществява от общините.  
 Основни дейности в СИ 

• Почистване на помещенията; 
• Подпомагане при извършване на личния тоалет; 
• Хранене; 
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• Осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна 
профилактика. 

• Трудотерапия и арттерапия; 
• Развлечения в свободно време - екскурзии, спортни мероприятия и др. 

 
2. Услуги в общността – резидентен тип 

ЗЖ за лица с психични разстройства с. Дружево , община Своге. 
 Жилището е предназначено за лица с психични разстройства, които се подготвят за 
напускане на институция или вече са я напуснали и се реинтегрират в обществото. Услугата 
е делегирана от държавата дейност. Доставчик е община Своге. 
 Основни дейности на услугата: 

• Задоволяване на базисни потребности – хранене, поддържане на лична хигиена 
и хигиена в спалните и сервизни помещения; 

• Възпитателни дейности – празнуване на лични, културни и национални 
празници; 

• Функционална и занимателна арт и трудотерапия – целта на трудотерапията е 
да подпомага физическото, умственото и социално-трудовото адаптиране на 
лицата с психични разстройства; 

• Емоционална подкрепа, психическа и социална помощ от екипа на ЗЖ; 
• Консултации със специалисти за преодоляване на кризисната ситуация и 

оценка на нуждите; 
• Оказване на подкрепа и съдействие за достъп до медицински и 

рехабилитационни услуги /при необходимост/ и др.; 
• Работа в посока реинтегриране в обществото и връщане в семейна среда на 

лицата ползватели на услугата. 

Защитени жилища за възрастни хора с физически увреждания 
 На територията на Софийска област функционират две защитени жилища за 
възрастни хора с физически увреждания – едно в с. Калотина, община Драгоман и едно в гр. 
Правец. 
 ЗЖ е услуга в общността – резидентен тип, за която има определен единен стандарт, 
като държавно делегирана дейност, управлявана от общините или възложена на външен 
доставчик. Предназначена е за лица, които напускат институции, с цел изграждане на 
самостоятелни навици за реинтегрирането им вобществото или семейна среда.  
В Защитените жилища всички дейности се извършват от потребителите, подкрепяни от 
персонала. И двете социални услуги са разкрити по проекти, като в последствие са 
преминали в делегирани от държавата дейности. Управлението им е възложено на НПО. 
 Основни дейности: 

• Съдействие за възстановяване на изгубени навици и умения за самостоятелен 
начин на живот; 

• Социална интеграция и социално включване; 
• Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в условия най-

близки до семейната среда; 

Наблюдавани жилища за младежи, напуснали СИ 
 В Софийска област функционират две НЖ - НЖ “Заедно” с. Гурмазово, община 
Божурище и НЖ за младежи в с. Скравена , община Ботевград. 
 НЖ “Заедно” с. Гурмазово, община Божурище. 



 
 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 – 2020 г. 

25 

Жилището е разкрито по проект и е предназначено за младежи до 26 г., които 
напускат институците. Услугата е държавно делегирана дейност, предоставена за управление 
на Фондация „Защитено жилище Заедно”, създадена специално за проекта. Капацитетът е 10 
лица.  
 Основни дейности на услугата 

Наблюдавано жилище „ЗАЕДНО” предоставя временен дом на младежи напуснали 
ДДЛРГ, давайки им възможност да учат и да се развиват професионално, осигурявайки им 
консултантска и психологическа подкрепа, за да станат способни сами да се грижат за себе 
си и за децата си. Младежите имат право на максимален престой от 1 година, като през този 
период са им осигурени нормални битови условия. Те могат да посещават професионални и 
квалификационни курсове. Оказва им се помощ, за да се ориентират в обществото и в 
собствените си желания и умения за реализация, биват представяни на потенциални 
работодатели, при нужда им се осигурява психологическа помощ. Младите хора са 
професионално консултирани и стимулирани да продължат професионалното си обучение 
във ВУЗ или друго учебно заведение.  
 НЖ в с. Скравена, община Ботевград.  
 Това е форма на социална услуга, оказваща подкрепа и консултиране на лица, 
навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно или защитено 
жилище и им предстои да водят независим начин на живот. НЖ е част от мрежата 
наблюдавани жилища разкрити по Програма «Дом възможност» на Фондация «За социална 
промяна и включване», работи с домове за деца, лишени от родителска грижа в с. Разлив, гр. 
Берковица, с. Доганово, с. Лик, гр. София и др. «Дом възможност" прекъсва цикъла на 
изоставянето като помага на млади хора, израснали в домове за деца да изградят умения за 
независим живот. 
 Социалната услуга е известна в общността като “Къщата на Джошуа”. Финансира се 
изцяло по проекти и със средства от дарения. Основен модел на работа е изграждането на 
партньорска мрежа с ключови институции, бизнес организации, доброволци и други 
участници в обществото с цел въвличане на целия наличен ресурс и оптимизиране на 
резултатите на местно и национално ниво. 
 Основни дейности 

• Осигуряване на жилище и работа; 
• Развиване на социални умения и подготовка за самостоятелен начин на живот; 
• Образователно развитие; 
• Професионално ориентиране и обучение; 
• Консултиране; 
• Изграждане на социална мрежа в общността за подкрепа; 
• Подкрепа за продължаване на образованието и професионална реализация. 

 Програмата е базирана на практики в западна Европа, адаптирани към условията и 
нуждите на младежите в България. С помощта на доброволци от местните общности, „Дом 
възможност" предлага на младежите обстановка близка до семейната. Екипите използват 
разнообразни методи за работа, които включват менторство, специализирани образователни 
програми, групова и индивидуална работа, неформално обучение. 
 

3. Услуги в общността 
 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица 
 В Софийска област има два Центъра за социална рехабилитация и интеграция, 
предназначени за деца и лица с увреждания. “ Довери ми се “ е в гр. Самоков - ДДД и ЦСРИ 
в гр. Етрополе – общинска дейност. 
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 ЦСРИ e комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, 
социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, 
изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване .Ползватели 
на услугата са деца и лица с физически, ментални увреждания, говорни недостатъци, 
изоставащи в развитието си, деца и лица с временни здравословни проблеми, които не са 
освидетелствани от ТЕЛК и РЕЛКК, но се нуждаят от специализираната помощ, която 
предлага ЦСРИ. Програмите и дейностите в ЦСРИ са съобразени както с нормативните 
изисквания и добрите социални практики, така и с потребностите на целевата група. 
Въздействието на провежданите програми е позитивно. Персоналът и в двата Центъра е 
висококвалифициран, с необходимия опит за предоставяне на специализирани социални 
услуги. 

Дневен център за възрастни хора с физически увреждания 
 В Софийска област е разкрит и функционира един Дневен център за възрастни хора 
с физически увреждания в гр. Правец. 
 Дневният център за възрастни с увреждания (ДЦВХФУ) е комплекс от социални 
услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с 
предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните 
потребности. Капацитетът на ДЦВХФУ е 35 потребители. Управлението на социалната 
услуга се осъществява от община Правец като делегирана от държавата дейност. 
 Основни дейности: 

• Хранене, здравни и санитарно-хигиенни услуги. Храната се доставя от  
Д „СП”; 

• Социална работа за възстановяване и укрепване на потенциала на всеки 
потребител; 

• Професионална помощ на лицата с увреждания; 
• Психо-социална и емоционална подкрепа; 
• Организиране на походи, екскурзии, посещения на манастири, църкви и 

културни  забележителности. Изработване на сувенири, картички и др. 
Специализирана терапевтична помощ за лицата, нуждаещи се от такава; 

• Музико-, арт-, и трудотерапия на потребителите на социалната услуга, 
използвайки специфични терапевтични методи; 

 През м. септември в гр. Златица беше разкрит „Дневен център за хора с увреждания”, 
Същия  се финансира по проект и се управлява от НПО. 

Социално общежитие за деца и лица - с. Нови хан, община Елин Пелин 
 Социалното общежитие е неформална социална услуга, която се предоставя в 
общността. В него се осигуряван подслон за бездомни лица, деца и техните семейства, които 
нямат средства за препитание, самотни майки, лица и деца жертва на насилие; предоставя се 
храна, дрехи и обувки, което създава условия за подкрепа на деца на улицата, техните 
семейства и лица останали без дом и средства за преживяване. Осигурява подслон и 
препитание на 120 човека. 
Социалното общежитие е базирано в църковен имот, развива собствено земеделско 
и животновъдно стопанство. Услугата се предоставя от Фондация “Свети Николай” и 
се издържа изцяло със собствени средства и дарения. Разполага със собствен автопарк, 
състощ се от наколко автомобила, леки и лекотоварни и каравани. 

Частен Хоспис Безден ООД – с. Безден, община Костинброд 
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 Стационарът на Хоспис Безден предоставя комплексна грижа за пациенти с тежки 
заболявания. Прилага се индивидуализиран подход в обстановка близка до домашната. 
Персоналът е представен изцяло от медицински специалисти – 2-ма лекари, медицински 
сестри, рехабилитатори, психолог и болногледачи-санитари. Финансира се от собствени 
средства.Основни дейности са :постоянна грижа, рехабилитация, терапия. 
 
Изпълнение на заложените в Стратегията цели по Приоритетно направление 2. 
 
Продължаване дейността на действащите СИ за хора с увреждания в София област.  
В изпълнение на тази мярка  на територията на Областта през отчетния период действат две 
специализирани институции за възрастни хора с увреждания – Дом за възрастни хора с 
психични разстройства  в с.Лъкатник, общ. Своге и  Дом за възрастни хора със сетивни 
нарушения в гр. Пирдоп.  
 
 Разкриване на нови услуги 

 Услуги в общността – резидентен тип 

• ЦНСТ за лица с умствена изостаналост – 2 броя в с. Видраре , общ. Правец – не 
са разкрити; 

• Защитено или наблюдавано жилища за възрастни хора напускащи СИ в 
гр.Ботевград – не е разкрита; 

 Услуги в общността   

• Дневен център за възрастни хора с увреждания в Своге, Сливница и 
Ихтиман – не са разкрити; 

• Изграждане на ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с 
увреждания. В  София област няма  разкрити ЦСРИ с мобилни екипи.   

• Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Правец- разкрита по 
Проект „Детство за всички”; гр. Етрополе – разкрита по Проект за 
Трансгранично сътрудничество / след актуализация на общинската стратегия 
/общинска дейност/;гр. Годеч и гр. Своге – не са разкрити. 

• Дневен център за хора с увреждания – в гр. Златица, финансиран по проект и 
управляван от НПО. 

• Услуги предоставяни в домашна среда – във всички общини по различни 
проекти и програми се предоставят  една или няколко  услуги  като „личен 
асистент”, „социален асистент” , „домашен помощник”. Ползватели на 
услугите са деца и лица от рисковите групи обект на Приоритетно направление 
2. 

 
Характеристика на услугите по Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и 
достоен живот 
 Обща цел. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени 
места в областта. 
 Специфични цели   
 Развиване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за 
спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда; Осигуряване  достъп 
на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната. 
Мерки за изпълнение на  специфичните цели: 
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 Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане 
на малките изолирани населени места; Разширяване на услугите в домашна среда чрез 
увеличаване на капацитета на услугите домашен помощник, социален и личен асистент;  
Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора; Подобряване на условията и 
качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора; 
Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора 
в среда, близка до семейната. 
 Социалните услуги, които се предоставят на целевите групи по приоритетно 
направление 2 са: 

• Специализирани институции за стари хора: 
• Дом за стари хора; 
• Дневен център за стари хора;  
• Домашен социален патронаж; 

 Дом за стари хора 
 ДСХ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на 
лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат 
процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.  
 В Софийска област функционират пет Дома за стари хора (ДСХ) в общините 
Ботевград, Етрополе и Самоков.Четири от тях са ДДД и един частен – в с. Врачеш, община 
Ботевград. 
 Общия капацитет на ДСХ е както следва: 

• ДСХ с отделение за лежащо болни гр. Самоков – 120 потребители; 
• ДСХ в с. Ковачевци , общ.Самоков – 26 потребители; 
• ДСХ в гр. Ботевград – 60 потребители; 
• ДСХ в гр. Етрополе – 22 потребители + 20 –общинска дейност; 
• ЧДСХ в с. Врачеш, община Ботевград – 76 потребители. 

 Управлението на социалните услуги се осъществява от общините като делегирани 
от държавата дейности, а ЧДСХ се финансира от потребителски такси и се предоставя и 
управлява от Фондация «ЕМ ДЖИ ЛАЙФ». 
 Основни цели на услугата в домовете за стари хора: 

• Гарантиране на равноправно положение на възрастните хора; 
• Преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за 

интегриране в обществото в съответствие с желаниията и способностите на 
възрастните хора, укрепване на психическото равновесие; 

• Възможност за инициативност на възрастните хора; 
• 24-часово медицинско обслужване и здравни грижи; 
• Създаване на безопасни условия на живот, отчитащи специфичните 

характеристики и възрастовите промени. 

 Дневен център за стари хора 
 Основната цел на услугата е преодоляване на изолацията, в която попадат възрастните 
хора, създаване на условия за социални контакти и възможност за реинтегриране в  
обществото, подкрепа за напусналите активния живот хора и осигуряване на условия за 
взаимопомощ.  
На територията на Софийска област функционират два ДЦСХ –1 в с. Голяма Раковица, 
община Елин Пелин с капацитет – 25 потребители , и 1 в гр. Драгоман с капацитет 30 
потребители. ДЦСХ са делегирани от държавата дейности и се предоставят от общините.  
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 Основни дейности: 
• Организация и осмисляне на свободното време и др. дейности, насочени към 

социалното включване.; 
• Участие в културни и спортни мероприятия; 
• Четене на книги, вестници, списания, гледане на телевизия; 
• Хранене – с доставяне на готова храна от ДСП; 
• Трудотерапия - готварство, битов труд, цветарство, ръчно плетиво, шев и 

кройка, поддържане на дворното пространство, цветната и зеленчукова 
градина; 

• Административни услуги (помощ при подаване на документи в Д”СП” и др. 
институции); 

• Организиране и честване на лични и др. празници и тържества. 

 Домашен социален патронаж 
 Комплексна социална услуга, предоставяна по домовете срещу заплащане на месечна 
такса. Предназначена е за възрастни хора, самотно живеещи лица и лица с увреждания. 
 Тази услуга е най-всеобхватната, осъществява се на територията на 21 от общините 
в Софийска област и се финансира от общинския бюджет. 
 
Изпълнение на заложените в Стратегията цели по Приоритетно направление 3.  
 
Продължаване дейността на действащите СИ за стари хора. В съответствие с тази мярка 
в София област  действат три дома за стари хора в гр. Етрополе, гр.Самоков и с. Ковачевци, 
общ. Самоков. 
 
 Разкриване на нови услуги 
 Услуги специализирани институции 

• Дом за стари хора. През 2011 г., е разкрит ДСХ в гр.Ботевград. В  гр.Своге и 
гр.Сливница не са разкрити. 

• Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – в една от общините Пирдоп, 
Златица, Антон, Копривщица, Чавдар и Челопеч – не е разкрита. 

 Поради промяна в държавната политика по отношение на специализираните 
институции за стари хора и възрастни хора с увреждания, няма да се финансират подобни 
услуги, а действието на наличните ще бъде обект на Плана за действие по Националната 
стратегия за дългосрочна грижа за възрастните хора.  

 Услуги в общността  - резидентен тип 

• Център за настаняване от семеен тип за стари хора – / в някоя от общините 
Пирдоп,Златица,Антон, Копривщица или Челопеч/ , Чавдар, Горна Малина – 
не са разкрити; 

• Защитено жилище в гр. Ботевград – не е разкрито; 
• Център за временно настаняване за стари хора в гр. Костинброд- не е разкрит; 

 Услуги в общността 

• Дневен център за стари хора в Пирдоп, Златица, Антон, Копривщица, 
Ботевград, Своге, Костенец – не са разкрити. 
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• Домашен социален патронаж – услугата се предоставя във всички общини с 
изключение на Челопеч. Обхванати са възможно най-голям брой хора от 
целевата група. 

• Обществена трапезария – предоставя се в почти всички общини от Областта; 
• Услуги предоставяни в домашна среда – във всички общини по различни 

проекти и програми се предоставят  услугите  домашен помощник „личен и 
социален асистент” . 

 Други услуги 
• Заместваща грижа в Своге – не разкрита 
• Хоспис в МБАЛ в гр. Пирдоп – не е разкрита. 

 
 Функционални приоритетни направления: Развитие на човешките ресурси и 
Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. 
 
 Изпълнение 
 
           Въпреки, че представители на общинските администрации, доставчиците на услуги и 
ДСП са обучавани, все още не е решен проблема с подготовката, достатъчните обучения и 
периодичните супервизии в сферата на социалните услуги. Обученията се провеждат 
епизодично, предимно от НПО или в рамките на различни проекти, което води до рискове 
персоналът, от който зависи качеството и нивото на предоставяните услуги, да не се чувства 
достатъчно подготвен и сигурен да реализира на практика идеите за социално включване и 
подкрепа на различни уязвими групи.  
Не винаги и не за всяка дейност е налична информация за осъществяването на дейностите, 
заложени по стратегията – това създава трудности както за проследяване на изпълнението на 
стратегията, така и за анализ на различните елементи и особености на предоставянето на 
социални услуги за уязвими групи.  
 
         Междуобщинското партньорство и междусекторното сътрудничество се развиват 
трудно. Добре са застъпени в ЦОП, които предоставят мобилни услуги в съседни общини. 
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Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните 
услуги 

3 Визия и цели 
3.1 Визия 

Областната стратегия за социални услуги има за цел да се осигурят качествени и 
достъпни социални услуги в Софийска oбласт, които ще допринесат за подобряването на 
качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за 
общностите в риск. 

3.2 Ценности и принципи 
Основна ценност 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, споделени от всички заинтересовани страни в 
Софийска област: 

• 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 Софийска област; 
• Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на 

Областната стратегия; 
• Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до 

социални услуги. 
Основни принципи: 

• Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи; 
• Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя; 
• Индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя; 
• Насърчаване на услугите в общността; 
• Гарантиране на равен достъп до услуги на всички жители на Софийска област 

и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на 
потребителите; 

• 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; 
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• Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване 
на квалификацията и уменията и учене от собствения опит; 

• Постоянно подобряване на качеството на социалните услуги. 
• Ннепрекъснато взаимодействие между всички заинтересовани страни, 

прилагане на мултидисциплинарния подход при работа с прекия потребител 
като водещ.  

3.3 Направления и приоритети на стратегията 
             За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на 
социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена 
интервенция в няколко приоритетни направления. В процеса на планиране те бяха 
идентифицирани с участието на всички заинтересовани страни въз основа на заключенията от 
анализа на ситуацията в Софийска област.  
         Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие 
с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за 
решаване на критичните социални проблеми на жителите на 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.  
 В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими 
общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Областната стратегия за 
социалните услуги, обособяването на интервенцията за децата и старите хора в отделни 
направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи.  
 
 Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги 
включват: 

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

         Анализите на международната и българската практика показват, че разкриването на 
услуги по превенция за сички рискови фактори е изключително ефективно - както в 
икономически аспект, така и по отношение предотвратяване на социалната изолация и 
изключване. Планираните услуги по този приоритет са насочени към подкрепа на 
семействата и индивидите за оставане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на 
индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие, противоправно 
поведение, социална маргинализация. Тези услуги ще бъдат развивани на областно и 
общинско ниво и ще бъдат максимално мобилни, за да могат да обхванат възможно  
по-голям брой ползватели. 

2. Деинституционализация, подобряване качеството на резидентната грижа и 
развивитие  на алтернативни услуги.  

           Държавната политика от 2000 г. активно насърчава процеса на деинституционализация 
поради няколко причини: социална изолация на потребителите: деца, хора с увреждания, 
възрастни хора; значителни финансови разходи и скъпа поддръжка на институциите; случаи 
на недобри условия и качество на грижите. Планираните дейности по този приоритет трябва 
да доведат до значително намаляване на дела на хората в специализирани институции в 
Софийска област чрез развиване на социални услуги за извеждането им, закриване и 
преструктуриране  на институции, развиване на качествени социални услуги от резидентен 
тип със среда близка до домашната. 

3. Развитие на социални услуги в общността за социално      включване на 
уязвими групи и лица в неравностойно положение. 



 
 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 – 2020 г. 

33 

 Стратегията ще допринесе за създаването на по-добър модел на грижи за хората в 
неравностойно социално положение и стари хора, осигурявайки достъп до качествени социални 
услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, 
подобряване достъпа до качествени интегрирани услуги  

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

             За да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги е необходимо 
изграждането на достатъчен капацитет на областно и общинско ниво чрез осигуряване на 
квалифициран и компетентен персонал за управление и предоставяне на услуги. Процесите 
по управление и предоставяне на социални услуги на областно и общинско ниво от  местните 
власти, социалните служби и доставчиците на социални услуги включват: планирането и 
разкриването на нови социални услуги, реформирането и подобряването на 
обема и качеството на съществуващите и изискват развитие на човешките ресурси на всички 
нива чрез обучения, супервизия и различни форми на подкрепа. 

5. Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането 
и предоставянето на социални услуги. 

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

3.4  Цели 

3.4.1 Общи и специфични цели 
 За осъществяването на визията на Областната стратегия, във всяко от избраните 
приоритетни направления са набелязани общи и специфични цели и задачи: 
Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на 
индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности, чрез:  

• Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в Областта за 
подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, 
социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие. 

• Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на 
капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на 
алтернативна семейна грижа. 

• Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на 
социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания. 

• Специфична цел 1.4. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на 
социалните услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания. 

• Специфична цел 1.5. Създаване на социални услуги за подкрепа на социалната 
интеграция и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и 
хора със зависимости. 
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Обща цел 2. Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции, чрез: 

• Специфична цел 2.1. Разработване на планове за закриване/трансформация на 
специализираните институции за деца и за възрастни хора с увреждания на  
територията на Областта. 

• Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от институции в различни форми на 
семейна грижа. Разширяване на мрежата от приемни семейства с акцент за деца от 0 
до 3 години; 

• Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със 
среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна 
среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип. 

• Специфична цел 2.4. Закриване и трансформация на съществуващите 
специализирани институции за деца.   

• Специфична цел 2.5. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, 
напускащи специализирани институции. 

• Специфична цел 2.6. Разкриване на социални услуги от резидентен тип със среда 
близка до домашната за хора с увреждания и стари хора. 

• Специфична цел 2.7. Подобряване качеството на грижа в институциите за хора с 
увреждания и стари хора и предлагане за трансформиране на социални услуги в 
общността.  

Обща цел 3. Създадаване на условия за социално включване и интегриране на максимален 
брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в 
областта, чрез: 

• Специфична цел 3.1. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на 
хората с увреждания в семейна среда;  

• Специфична цел 3.2. Подобряване качеството на живот на стари хора, които са в 
невъзможност да се справят сами с живота си;  

• Специфична цел 3.2. Развиване на мрежата от социални услуги и укрепване 
системата на „Домашен социален патронаж” за осигуряване на условия за спокоен и 
достоен живот на хората с увреждания и старите хора; 

• Специфична цел 3.2. Осигуряване на достъп до развитие за етническите общности в 
неравностойно положение и уязвими групи; 

• Специфична цел 3.3 Създаване на условия за реинтеграция на рискови общности, 
индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.  
 

Общите и специфични цели във функционалните приоритетни направления на 
Областната  стратегия включват: 
Обща цел 4: Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките 
ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на Софииска област, 
с активното участие на всички заинтересовани страни  

• Специфична цел 4.1. Продължаване изграждането и развитието на капацитет за 
управление и планиране на социални услуги в структурите на общинско ниво. 

• Специфична цел 4.2. Развиване капацитет за управление на социални услуги в 
доставчиците на социални услуги. 
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• Специфична цел 4.3. Развиване  на капацитет за предоставяне на социални услуги. 

• Специфична цел 4.4. Развиване на публично-частни партньорства в областта на 
социалните услуги. 

• Специфична цел 4.5. Изграждане и развиване на капацитет за мониторинг, оценка и 
повишаване качеството на социалните услуги на общинско ниво. 

Обща цел 5. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности 
на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и 
междусекторно сътрудничество, чрез: 

• Специфична цел 5.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското партньорство в 
социалните услуги. 

• Специфична цел 5.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно 
сътрудничество и услуги. 

3.4.2 Ключови индикатори за постиженията на Стратегията 
            Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години трябва да 
подобри качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в 
неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията в Софииска област ще бъде 
измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на 
идентифицираните проблеми. 
      Качествените индикатори за промяната в ситуацията ще покажат разликите при 
сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 2020 г. Такива са: 

• Изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги в Софийска 
област, осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на 
максимален брой деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез 
предоставяне на пълноценна грижа за създаване на условия за реално 
включване; 

• Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на 
максимален брой нуждаещи се хора;  

• Подобрен достъп до социални услуги на отдалечени и разпръснати рискови 
групи чрез развитие на мобилни услуги в цялата област;  

• Закрити / трансформирани специализирани институции за деца в Софийска 
област;  

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за лица с увреждания и 
стари хора в Софийска област с приоритетно обхващане на самотноживеещите 
в изолирани населени места. 

       Количествени индикатори за успеха на осъществената интервенция в рамките на 
период от пет години и изпълнение на Стратегията са: 

• Променено съотношение между институционален тип услуги и алтернативни  
услуги –10:1 в полза на услугите в общността; 

• Съотношение 5:1 между ползвателите на услуги деца в алтернативна семейна 
грижа – към деца в резидентна грижа; 

• Закрити / трансформирани всички 4 специализирани институции за деца в 
областта; 

• Предотвратена институционализация на 80% от децата в риск от изоставяне 
към края на плановия период; 
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• Осигурена подкрепа за поне 40 % от уязвимите семейства и деца в ЦОП в 
Софииска област; 

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

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

градини и поне 98% от децата в задължителна училищна възраст - в подходяща 
форма на образование; 

• Подобрена грижа за поне 80 деца, настанени в алтернативни форми на семейна 
грижа; 

• Осигурена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за 80% от децата 
с увреждания като и подкрепа за техните семейства; 

• 70% от децата с увреждания в предучилищна възраст обхванати в системата на 
образованието; 

• Намаление със 70% на децата в риск от отпадане от училище; 
•  20 % от децата в специализирани институции изведени в семейна среда чрез 

реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване; 
• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 30% от хората с 

увреждания и самотно живеещи стари хора, и в невъзможност да се справят сами с 
живота си, очакващи институционална подкрепа - потребители на услугите 
домашен социален патронаж и интегрирани услуги в семейна среда; 

• Увеличени с 30% брой на ангажираните лица, доставящи интегрирани 
услуги;лични и социални асистенти, домашни помощници и др; 

• Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 100-120 
самотно живеещи стари хора и лица с увреждания,чрез развитите услуги за 
грижа в домашна среда; 

• Подобрена грижа за около 150 възрастни с увреждания, настанени в 
преустроени и ремонтирани специализирани институции и резидентни услуги; 

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 15% от старите 
хора живеещи в  изолирани населени места; 

• Повишен капацитет за управление на СУ на поне 50 представители на 
администрацията, дирекции социално подпомагане и поне 100  души персонал 
на доставчиците на услуги;  

• Развити и функциониращи поне 4 нови за Софийска област услуги за деца, 
семейства и маргинализирани лица, работещи на областно ниво;  

• Осъществени поне 5 междуобщински социални услуги, обхващащи 
потребители от повече от 1 община;  

• Инициирани и развити поне 5 смесени междусекторни услуги и/или мерки за 
социално включване на уязвими общности и рискови групи.  
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4 Интервенция – социални услуги и мерки 
4.1.Дейности и мерки по Направление 1: Развитие на услуги в общността 

за превенция на социалното изключване и изолация 
Обща цел 1: Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на 
индивиди и групи. Подкрепа на интегритета на семейства и общности. 
Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги и мерки в общината 
за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за 
децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие. 
Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на поне 40% от уязвимите семейства и деца в 
Центрове за обществена подкрепа  
 В Софийска област ще продължи работата на съществуващите ЦОП в гр. Долна баня, 
гр.Драгоман, гр.Етрополе,гр. Ихтиман, гр. Костинброд,гр.Пирдоп и гр.Своге. Дейностите в 
ЦОП ще бъдат насочени към превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане 
от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, развиване на умения на 
самостоятелен живот, приемна грижа и осиновяване, превенция на отклоняващото се 
поведение.  
 Конкретните услуги в Центъра за обществена подкрепа включват: семейно 
консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с развитието 
на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в 
семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за 
професионално ориентиране на деца и младежи; семейно планиране, подготовка за 
родителстване, психологическо консултиране и рехабилитация, обучения в умения за 
самостоятелен живот, превантивни програми на ниво училище, информационни кампании, 
оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на 
осиновители.  
Дейност 1.1.1.1. Разкриване на нов Център за обществена подкрепа в град Самоков: 

• Нов Център за обществена подкрепа в гр. Самоков с капацитет 30 и 
предполагаем брой ползватели за година 90 – 120 души. Новият ЦОП в гр. 
Самоков ще работи за превенция на социалното изключване, като обърне 
специално внимание на обхващането на уязвимите семейства с деца в риск от 
компактните ромски общности града. Ще се консултират и деца и младежи от 
ЦНСТ за деца и младежи. 

 Дейностите по подготовка за разкриване на ЦОП  ще стартират през 2016 - 2017 г. с 
идентифициране на източници на финансиране. Ще се направят усилия за привличане на 
външни източници на финансиране на инвестиционните разходи за създаване на ЦОП. Това 
ще улесни разкриването на новите услуги в условията на бюджетните ограничения през 2016 
г. 
Дейност 1.1.1.2. Продължаване и разширяване на дейността на ЦОП и превръщането им в 
междуобщински услуги: 

• Увеличаване капацитета на ЦОП в гр. Пирдоп (капацитет 60), който 
функционира в сградата на МБАЛ. Центърът за обществена подкрепа Пирдоп 
ще продължи да предоставя всички услуги, описани по-горе, и да действа като  
междуобщинска услуга във всички общини от Средногорски регион (Антон, 
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Златица, Копривщица, Мирково, Чавдар и Челопеч). Центърът ще продължи да 
изнася своите услуги близо до най-уязвимите семейства и деца и да развива 
съвместните си дейности с другите структури и институции, както и да 
предоставя мобилни услуги. 

• Увеличаване капацитета на ЦОП в гр.Ихтиман на 40 
• Популяризиране  и разширяване на  мобилната дейност на ЦОП  и 

предоставяне на услуги в съседни общини:  ЦОП Драгоман да  предоставя 
услуги в Сливница; ЦОП Етрополе – услуги в гр. Правец и гр Ботевград; ЦОП 
Долна баня - в гр.Костенец (който и сега работи на този принцип); ЦОП 
Костинброд – в гр.Божурище; ЦОП Своге – да работи в гр.Годеч. 

Мярка 1.1.2 Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие с обхват 
на поне 40% от уязвимите семейства и деца 
 По тази мярка ще бъдат осъществени дейности за насърчаване развитието на деца 
от 0-6 години. Те са насочени към развиване и подобряване на уменията за 
родителстване на родители с малки деца, стимулиране на развитието на децата в тази 
възраст (спрямо стандартите за ранно детско развитие), включване в предучилищна 
подготовка и училищно образование. Дейностите ще включват партньорство между 
социалния, образователен и здравен сектор. 
Дейност 1.1.2.1. Превенция на нежелана и ранна бременност. Откриване на кабинети по 
семейно планиране. Кабинетите ще предлагат: 

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

на НПО, Кабинетите по семейно планиране и медиатори от съответната 
общност и ЦОП в общината; 

• Информационни кампании в средни учебни заведения – съвместни инициативи 
на Кабинетите по семейно планиране и РИО на МОН, общинска власт, 
училищни настоятелства, ЦОП в общината, младежки и родителски 
организации, НПО. 

 Така тези услуги ще допринесат и за превенцията на нежеланата бременност и за 
намаляване на риска от изоставяне и институционализация на новородени деца. 
 Разкриването на кабинетите ще бъде подготвено през 2016 г., като се направи 
проучване за тяхната необходимост и териториален обхват. Кабинетите да действат като 
междусекторни услуги. Разкриването им ще стартира през 2017 г., в общините с  
най-компактни етнически общности.  
Дейност 1.1.2.2. Развиване на умения за родителстване и пренатална подкрепа. Тази дейност 
включва съвместна работа на ЦОП в общината, кабинети по семейно планиране, здравни 
медиатори, лични лекари, лекари специалисти от доболничната, болничната и спешната 
помощ. Тези дейности са насочени към: 

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

• Включване на социален работник при проследяване на бременността  
(на здравословното състояние на бременната и на социалната среда) при 
всички регистрирани случаи;  
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• Установяване на възможни рискове за детето – от здравословен и социален 
характер, и стартиране на социална работа при установен риск от раждане на 
дете с увреждане или риск от изоставяне; 

• Приоритетно подпомагане на бременната жена – съвместна работа на ЦОП в 
общината и дирекция „Социално подпомагане”; 

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

Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на здравни грижи. Тази дейност ще бъде осъществявана  
съвместно от лични лекари, ЦОП в общините, общински администратори, кметове и кметски 
наместници, здравни медиатори, детски заведения и ще включва: 

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

• Информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието на детето 
(хранене, сън, стимулиране, общуване, игра); 

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

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

Дейност 1.1.2.4. Услуги в подкрепа на родителската грижа за деца до 6 години. Предоставят 
се от ЦОП в общините съвместно с лечебни заведения, образователни институции, дирекция 
“Социално подпомагане”, организации с нестопанска цел. 

• Организиране на почасови услуги за деца – под формата на детегледачки или 
фамилни центрове. Тези услуги ще бъдат организирани като частни 
инициативи или в рамките на национални програми на МТСП и МОН; 

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

• Обхващане в детски ясли и градини. Планирането на местата в яслите и детски  
градини ще бъде съобразено с темповете на демографско развитие.  
 

Мярка 1.1.3. Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 
институции  
          Дейностите целят „затваряне на входа” към специализираните институции. Както вече е 
осочено в Мярка 1.1.2. дейностите по превенция на нежелана и ранна бременност, формиране и 
развитие на родителски умения, осигуряване на подкрепяща среда за майката и бебето и 
осигуряване на здравни грижи също допринасят за намаляване на риска от изоставяне и ранна 
институционализация на бебета, непосредствено след раждането им.  
Дейност 1.1.3.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в 
биологичното семейство чрез съвместни инициативи на лечебните заведения, ЦОП в общините, 
РЦЗ, общинските администрации, за информиране и консултиране на родилки в риск да 
изоставят новородените и предоставяне на информация за последиците от институционалното 
отглеждане на децата, особено в първите 6 месеца от раждането. Провеждане на информационни 
кампании и обучения.  
Дейност 1.1.3.2. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства.  
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Предвижда се  съвместна дейност на ЦОП, ДЦРДУ, ДЦДУ, ЦСРИ, ДСП, ДБТ, образователните 
структури, структури за професионално обучение, медицински професионалисти и лечебни 
заведения за:  

• информиране и подкрепа за достъп до наличните форми на социално 
подпомагане и услуги,  

• информиране и подкрепа за достъп до административни и други услуги;  
• подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и 

преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост;  
• подкрепа за достъп до здравни грижи – подкрепа и консултиране за здравно 

осигуряване и налични здравни грижи;  
• семейно консултиране и подкрепа на семействата от ЦОП, ДЦРДУ, ДЦДУ, 

ЦСРИ за преодоляване на семейни кризи и взаимоотношения в семействата.  
Дейност 1.1.3.3. Разкриване на  звено „Майка и бебе”, предлагащо подслон за жени в последните 
месеци на бременността (7-9 м.) и майки с деца от 0-3 г., при които поради социални, 
психологически, медицински или други причини е идентифициран висок риск от изоставяне на 
бебето. Услугите ще бъдат насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, 
осигуряване на социално-психологическа подкрепа за възстановяване и интеграция. Разкриване 
на услугата през 2016 г.  
 
Мярка 1.1.4. Включване на поне 90% от децата в предучилищна възраст в детска 
градина и на всички деца в задължителна училищна възраст в подходяща форма на 
образование  
 В мерките и дейностите досега бяха описани услуги за подкрепа на уязвимите 
семейства, което се очаква да има ефект и върху включване на децата в предучилищна и 
задължителна училищна възраст в съответна форма на подготовка и образование. Тук са 
включени само допълнителни и специално насочени дейности. Предвижда се инициативите 
и дейностите да се изпълняват съвместно от училищата, РИО на МОН, общински 
администрации, детски заведения, МКБППМН, ЦОП, НПО, съобразно националните 
приоритети за осигуряване на равен достъп до образование и развитие на интегрирано и 
включващо образование.  
Дейност 1.1.4.1. Общински политики и мерки за осигуряване на правото на децата на достъп 
до образователни услуги и превенция на отпадането от училище:  

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

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

• Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка – провеждане на 
кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група и осъществяване 
на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост. Работа с родители на 
деца от етническите малцинства за промяна на нагласите по отношение на 
образованието.   

Мярка 1.1.5. Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие 
над и от деца и подкрепа на жертвите на насилие, експлоатация и трафик  
 Дейностите в тази сфера включват създаване на система от мерки за превенция на 
насилието над деца чрез развиване на техните умения за себеотстояване и защита; 
намаляване на агресивното поведение и отношения сред децата и предприемане на актове на 
насилие от страна на деца. Дейностите са насочени и към създаване на чувствителност сред 
населението и професионалистите за причините и форми за насилие, симптомите на насилие, 
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така че системите за закрила да могат да изградят адекватни мерки за реакция. Дейностите се 
осъществяват от ЦОП  и ДЦРДУ, в общините, ДСП, със съдействието на МКБППМН, 
органите на МВР и пробационните служби, лечебни заведения, образователни институции, 
НПО.  
Дейност 1.1.5.1. Осъществяване на образователни програми и кампании за превенция на 
агресивно поведение сред децата, развиване на познание за насилието, неговите симптоми и 
уменията за защита от него, организиране на инициативи на общинско и областно ниво.  
Дейност 1.1.5.2. Провеждане на обществени кампании за предотвратяване на насилието от и 
над деца, както и други форми на злоупотреба и експлоатация. Програмите и кампаниите ще 
бъдат осъществявани от ЦОП, ДЦРДУ, МКБППМН, училищата и ще използват материали, 
разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ и други организации имащи опит в тази насока. 
Дейност 1.1.5.3. Преодоляване на последиците от преживяното насилие за деца, жертви на 
насилие и/или трафик. Услугите ще се предоставят от ЦОП, ДЦРДУ, КЦДЖТН, 
Информационно-консултативен кабинет към МКБППМН и ЦСРИ:  

• Предоставяне на консултиране и рехабилитация,  
• Осигуряване на краткосрочен подслон за деца. 

Дейност 1.1.5.4. Разкриване на Кризисен център за деца и възрастни, преживели домашно 
насилие, трафик, сексуално насилие, психологически тормоз на работното място, училищно 
насилие.  
 Кризисният център ще работи на Областно ниво по развити програми за деца и лица, 
включващи консултиране, психологическа подкрепа, работа на терен. Услугата ще бъде разкрита 
през 2017 г. 
Дейност 1.1.5.5. Превенция на безнадзорността и тежките форми на детски труд и подкрепа 
за реинтеграция на децата на улицата. 

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

• Разширяване дейността на ДЦРДУ в  гр. Костинброд и гр. Долна баня чрез 
мобилни услуги  в съседни общини и превръщането им в междуобщински 
услуги. 

• Центровете ще продължат да осъществяват своите занимания с децата, като 
организират индивидуална и групова работа с тях за подготовка за постъпване 
и връщане в училище, развиване на социалните умения на децата, работа със 
семействата, дневен, полудневен и почасов престой. Услугите на ДЦРДУ са 
насочени и към деца, за които има риск да попаднат на улицата, както и деца в 
риск от отпадане от училище.  

• Продължаване на дейността на КЦДЖТН – доставчик община Драгоман в 
подкрепа на деца на улицата и деца, жертви на трафик и насилие, за 
рехабилитация, възстановяване на взаимоотношенията със семействата, 
развиване на социални умения.  

• Договаряне и изграждане на механизъм за оповестяване и съвместна работа на 
институциите, включени в процеса.  

Мярка 1.1.6. Превенция на рисково поведение и подкрепа за преодоляване на 
последиците от него при деца и младежи 
 Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване и превенция на рисково 
поведение при децата и директна работа с деца с рисково поведение: консултиране и 
подкрепа за децата и семействата им. Изпълняват се от общинските администрации, 
училищни настоятелства, младежки и родителски организации, ЦОП в общината, Центрове 
за работа с деца на улицата,  
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Дейност 1.1.6.1. Образователни програми и кампании в училище, в рамките на ЦОП, 
ДЦРДУ, насочени към превенция на рисково поведение - агресия, насилие, отклоняващо се 
поведение, рисково поведение на деца и младежи, здравна и социална просвета против 
зависимостите: провеждане на лекции и организиране на хепънинги, междуучилищни прояви 
и инициативи на общинско и областно ниво. 
Дейност 1.1.6.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата. 

• Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни 
дейности, като клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания 
със спорт и изкуство, които се осъществяват от училища, читалища, ЦОП, 
ДЦРДУ, ЦСРИ като посредници или организатори, училищни настоятелства, 
РИО на МОН,  НПО. Осъществяване на кампании за здравна просвета.  

Дейност 1.1.6.3. Работа с деца - извършители на противообществени прояви и с рисково 
поведение, за подкрепа на децата в развиване на просоциално поведение. Включва 
индивидуални и групови програми с децата и техните семейства. Осъществяват се от ЦОП, 
МКБППМН, Центровете за работа с деца на улицата.  
Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на 
съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна 
грижа  
 
Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на близки и роднините, при които е настанено 
дете.  
Предвижда се увеличаване на броя на децата, настанени при близки и роднини с поне 20% от 
общия брой на децата, отделени от биологичните семейства.  
Дейност 1.2.1.1. Подкрепа за семействата на близки и роднини, които полагат грижи за дете 
от наличните и планирани за разкриване ЦОП. 
Мярка 1.2.2. Развитие на приемната грижа и включване на поне 60 работещи 
професионални приемни семейства към края на действие на Стратегията.  
Към момента приемната грижа все още не е държавно-делегирана дейност. Ако бъде 
включена в списъка на държавно-делегираните услуги, при прегледа на изпълнението на 
стратегията, ще бъдат предвидени разкриването на Центрове за приемна грижа в областта.  
Центровете за обществена подкрепа ще изпълняват дейности по информационни кампании, 
оценка, обучение, назначаване и подкрепа на приемни семейства.  
Дейност 1.2.2.1. Развитие на дейности по приемна грижа към ЦОП в общините от  Областта.  
Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в подкрепа на кандидат-осиновители, осиновители и 
осиновени деца.  
Дейност 1.2.3.1. Обучение и подготовка на кандидат осиновители от ЦОП.  
Дейност 1.2.3.2. Подкрепа на осиновители и осиновени деца ЦОП в съответната община. 
 
Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на 
социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания. 
Мярка 1.3.1. Подкрепа към родителите с цел превенция на изоставянето на деца с 
увреждания и намаляване на настаняването на деца с увреждания в специализирани 
институции   
Тази мярка включва комплекс от дейност за навременна диагностика и ранна интервенция в 
случаите на раждане на дете с увреждане. Интервенцията е насочена към предоставяне на 
информация на семейството за медицинските аспекти на състоянието на детето, подготовка и 
подкрепа за необходимите грижи. Услугата включва и дейностите по ранно детско развитие, 
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(описани в Мярка 1.1.3.) Предоставят се от  ЦОП и ЦСРИ в общините, медицински 
професионалисти и лечебни заведения, кабинети по семейно планиране,  други услуги в 
общността, обществени организации.  
Дейност 1.3.1.1. Да се разработи механизъм за сътрудничество между системата на 
здравеопазването и социалните услуги (ЦОП и ЦСРИ ) в случаите на риск от раждане на дете с 
увреждане с цел предоставяне на психологически консултации и подкрепа на родителите преди и 
непосредствено след раждане на детето. 
Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална 
рехабилитация на деца с увреждания и подкрепа за техните семейства. Тази мярка ще бъде 
осъществена чрез продължаване на функционирането на съществуващите услуги и развиване 
на нови за улесняване достъпа до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация. 
Предвижда се създаване на мобилни екипи към услугите, които ще осигурят обхващането на 
децата с увреждания в изолирани населени места в Областта, където няма възможности за 
разкриване на стационарна рехабилитационна грижа. Мобилните екипи с включени 
специалисти (логопед, психолог, рехабилитатор, социален работник, медицинско лице, 
специален педагог и др.), които ще предоставят на място някои рехабилитационни услуги за 
децата и хората с увреждания. 
Дейност 1.3.2.1. Продължаване и утвърждаване на дейността на Център за социална 
рехабилитация и интеграция (ЦРСИ) :  в гр. Етрополе и превръщането му от услуга 
общинска дейност в услуга ДДД,  в гр. Самоков и гр. Правец. Предвиждане създаването на 
мобилни екипи   към Центровете  с цел обхващане на възможно голяма част от децата с 
увреждания и техните родители в отдалечени населени места.  
Дейност 1.3.2.1. Разкриване и развиване на дейности в нови ЦСРИ в гр. Долна баня, гр. 
Годеч,с. Горна Малина,  с.Челопеч, гр. Костинброд и гр. Ботевград. 
Дейност 1.3.2.4. Предоставяне на подкрепа за семействата с деца с увреждания в 
съществуващите  ЦОП и планирания  за разкриване ЦОП в гр. Сомоков;  
Дейност 1.3.2.5. Извършване на рехабилитация и работа с родителите на деца с увреждания 
в Дневния център за деца с увреждания в гр.Ихтиман. 
Дейност 1.3.2.6. Разкриване на два нови Центрове за деца с увреждания – в гр. Ботевград и 
гр. Божурище. 
Мярка 1.3.3. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова и 
заместваща грижа за поне 30% от децата с увреждания според вида на техните  
увреждания, отглеждани в семейна среда. 
Бъдещото развитие на дневната и почасова грижа изисква да се спазват принципите на 
гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата и 
семействата, както за социализацията на децата с увреждания, така и за осигуряването на 
възможност за техните родители да работят. Дневната грижа за деца с увреждания ще бъде 
почасова, полудневна и целодневна. Тя има за цел да подготви децата, които до момента са 
живели изолирано, за включване в масови детски заведения, и да предостави временна 
подкрепа на родителите и семействата. Целодневната грижа ще бъде използвана като краен 
случай, особено във формата на дневни центрове, поради риска от вторична 
институционализация и сегрегиране на децата с увреждане. Предвидено да се развият 
разнообразни форми:  

• Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи - Личен асистент, 
Социален асистент и Домашен помощник за деца и лица с увреждания. 
Предвижда се всяка община в Софийска  област да осигури разкриването и 
развиването на този тип социални услуги  в общността. 
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• Дневните центрове ще предоставят възможност за почасова, полудневна или 
целодневна грижа (в краен случай) за деца с увреждания. Ползването на 
дневните центрове във формата на целодневна грижа ще бъде ограничено до 1-
2 години, тъй като усилията на екипите ще бъдат насочени към интеграция на 
децата в масови детски заведения;  

• Почасова грижа в рамките на ЦСРИ или ЦОП; 
• Подкрепяща грижа с резидентен престой за фиксирано кратко време, при 

отсъствие на родителите и/или близките . 
Дейност 1.3.3.1. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за интеграция на 
хората с увреждания. Разкритите социалните услуги в общността ще предоставят 
информация, консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на 
техническите помощни средства от социалните услуги в общността за деца и възрастни.  
Дейност 1.3.3.2. Осигуряване на възможност за предоставяне на краткосрочна грижа за деца с 
увреждания за период на отсъствие на близките им. Услугата ще се предоставя чрез 
краткосрочно настаняване в приемно семейство или Център за подкрепяща грижа – иновативна 
форма, разкрита в рамките на проектно финансиране с престой на децата на територията на 
центъра и в техните домове. Услугата ще има капацитет 20 деца  и ще включва следните 
дейности: 

• временен престой на деца от 0 до 18 години в Центъра – еднократен престой до 
2 седмици и общ престой в годината до 1-2 месеца; 

• почасова и полудневна грижа в Центъра; 
• почасова и полудневна грижа от детегледачи в дома на детето. 

Дейност 1.3.3.3. Настаняване на деца с увреждания в семейства на близки и роднини, 
приемни родители и осиновяване. 
Мярка 1.3.4. Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна подготовка и 
образование за поне 70% от децата с увреждания  
Дейност 1.3.4.1. Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини и ясли.  
През 2016 г. ще бъде  разработен план за действие в Областта, в който ще се предвиди: 

• Разкриване / формиране на специализирани групи за деца с увреждания в 
масови детски градини – с конкретен план къде, за колко деца, специфични 
проблеми; 

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

Дейност 1.3.4.2. Интегриране на децата с увреждания в масови училища с ресурсни учители 
- осъществява се от училищата, РИО на МОН, Екипа за комплексно педагогическо оценяване 
(ЕКПО) към РИО с подкрепата на общините, които трябва да осигурят необходимата 
достъпна среда за децата с увреждания – вътре и извън сградата на училището.  
Дейност 1.3.4.3. Адаптиране на средата (предоставяне на подходящо обзавеждане и 
оборудване) на яслите, детски градини и учебни заведения за прием на деца и младежи с 
увреждания. 
Дейност 1.3.4.4. Подготовка и обучение на персонала на масовите детски заведения и 
училища за работа с деца и младежи с увреждания. Тази дейност се осъществява съвместно 
със структурите на образованието, общинска администрация, ОЗД, ЦОП в общината, услуги 
за деца с увреждания в общността ( ЦСРИ, ДЦДУ). 
Дейност 1.3.4.5. Осъществяване на кампании и работа в общността за приемане на децата с 
увреждания. Подкрепата за прием в масови детски заведения и дневни центрове, 
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образователни институции се осъществява от ЦОП, ЦСРИ и ДЦ за деца с увреждания, 
общинска администрация, ДСП, НПО и други. 
Специфична цел 1.4. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на 
социалните услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания. 
Мярка 1.4.1. Развиване на ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с 
увреждания в цялата територия на Софийска област 
ЦСРИ осигуряват за хората с увреждания необходимата медицинска и социална 
рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации. Освен това, семействата и 
близките, които полагат грижи за хора с увреждания, ще получават в ЦСРИ специализирана 
подкрепа, информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо). 
Постепенно ще се развият мобилни услуги, които да обхванат хората с увреждания в цялата 
община и да осигурят достъп до услуги в семейна среда за децата и хората с увреждания, 
живеещи в малки изолирани населени места. Планираната мобилност е двупосочна. Първо, 
услугата ще отиде при клиента, когато не се изисква специално оборудване (например, 
рехабилитатор и психолог могат да предоставят част от услугите на място при посещение по 
адреси в селата по график); на място ще се предоставят консултации за семействата и 
обучения за ползване на техническите помощни средства и др. Второ, чрез осигуряване на 
специализиран транспорт клиентът може да бъде доведен до услугата в ЦСРИ.   
Дейност 1.4.1.1. Продължаване на функционирането на трите  ЦСРИ в Софиийска област гр. 
Самоков, ЦСРИ – общинска услуга в  гр.Етрополе с тенденция за ДДД и ЦСРИ в  
гр. Правец. Развиване на мобилни екипи за обхващане на повече населени места в Областта.  
Дейност 1.4.1.2. Разкриване на четири  нови ЦСРИ  - в гр. Годеч, гр. Долна баня,Горна 
Малина и с.Челопеч с мобилни екипи към тях за предоставяне на услуги в съседни общини. 
Проучване 2016 -2017 г. Разкриване – 2017 – 2018 г. Общ капацитет - 120 лица. 
Дейност 1.4.1.3. Продължаване дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания 
в гр. Правец – ДДД.  Разширяване дейността на новоразкрития ДЦДЛУ в  
гр. Златица – общинска услуга (с тендеция за ДДД) и превръщането му в междуобщинска 
услуга.  
Дейност 1.4.1.4. Разкриване на два нови Дневни центрове - Дневен център за възрастни хора  
с деменция в гр. Долна баня - предоставяне на услуги за удовлетворяване на здравни и 
рехабилитационни потребности, както и на потребностите от социални контакти и 
организация на свободното време. Планиран капацитет 25, срок за разкриване 2016 г., 
Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Ихтиман – капацитет 30, срок за 
разкриване 2017 г. 
Дейност 1.4.1.5. Промяна вида на услугата  ДЦСХ : в гр. Драгоман  в услуга в общността 
ДЦВХФУ подготовка и промяна – 2017 г.; в с. Голема Раковица, община Елин Пелин ,в 
услуга от резидентен тип -  ЗЖ за възрастни хора с увреждания. – подготовка и промяна  
2017г.- 2018  г. 
 
Мярка 1.4.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства. 
Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като помощ при 
хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и 
почасови услуги извън дома (в дневни центрове и алтернативни форми на заместваща 
грижа). Тези услуги ще бъдат организирани около съществуващите домашни социални 
патронажи. 
Дейност 1.4.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за 
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хора с увреждания – домашен помощник, социален и личен асистент (продължение на 
националните програми - ДП, СА, ЛА, ОП ”РЧР”). Идентифицираните потребности на 
рисковите групи изискват увеличение поне с 30% на наетите асистенти/домашни 
помощницизаза лица с увреждания. Дейностите ще бъдат осъществявани от общините и 
доставчиците на социални услуги. 
Дейност 1.4.2.2. Увеличаване на броя на потребителите на Домашните социални патронажи 
и увеличаване на обхвата им във всички общини от  София област (2016-2020) с включване 
на повече хора с увреждания. 

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

• Включване на допълнителни услуги в подкрепа на самостоятелния живот на 
лицата с увреждания: подпомагане при хранене, обслужване, помощ за 
излизане и придвижване. 

• Съдействие за осигуряване на адаптирана среда и технически помощни 
средства; 

• Подобряване на материалните условия за работа на Домашните социални 
патронажи. 

Дейност 1.4.2.3. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество за улесняване 
на достъпа до технически помощни средства и достъпна среда в дома по програмите на АХУ 
и Закона за хората с увреждания. 
Дейност 1.4.2.4. Разширяване на услугите в подкрепа на близките, които полагат грижи за 
хора с увреждания в домашна обстановка. Предоставяне на специализирана подкрепа на 
близките при инцидент с член от семейството, който води до инвалидизация – информиране 
и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо). Подкрепата се предоставя 
от ЦСРИ в общините 
Мярка 1.4.3. Развиване на целева общинска политика / мерки за социално включване 
на хората с увреждания 
Дейностите се изпълняват съвместно от общинска администрация, организации на хора с 
увреждания, обществени организации. 
Дейност 1.4.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в 
общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини. 
Определяне на конкретните задачи в рамките на оперативния план за действие през 2016 г.  
Дейност 1.4.3.2. Дейности на ДБТ, общината и местни НПО за предоставяне на достъп до 
доходи, заетост, професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за 
лицата с увреждания, адаптиране на работната среда.  
Дейност 1.4.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на по-широки 
възможности за самостоятелен живот – обучение на хората с увреждания, жилище, доходи, 
достъп до услуги и подпомагане, адаптиране на публичния транспорт и сигнална уредба за 
хора с различен тип увреждания. 
Дейност 1.4.3.4.Насърчаване на социалното предприемачество и публично частните 
партньорства. Разкриване на социални предприятия и други форми на заетост за реализация 
на хора с увреждания. 
Специфична цел 1.5. Създаване на социални услуги за подкрепа на социалното включване 
и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със 
зависимости. 
Мярка 1.5.1. Развиване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване на 
последиците от рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни  
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Тези услуги имат за цел да свържат младежите  и  лицата  от  уязвимите  групи с  подходящи 
социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и други услуги в 
зависимост от техните нужди и проблеми.  
Дейност 1.5.1.1. Развиване на услуги за превенция от ЦСРИ, и ЦОП в общините . 
Услугите ще бъдат насочени към: млади хора в риск, на възраст 18-30 г., и  лица на възраст 
30-65 години, както следва: млади хора, след престой в специализирани институции, 
младежи и лица над 35 години, преодолели сериозен здравословен проблем, психическа или 
физическа травма, преодолели зависимости, след периода на лечение, жертви на домашно 
насилие или трафик, дълготрайно безработни лица, хора с вируса на ХИВ и СПИН.  
Дейност 1.5.1.2. Разработване и изпълнение на общински програми за изграждане на 
социални жилища.  
Дейност 1.5.1.3. Разкриване на Центрове за временно настаняване в, гр. Костинброд, 
гр.Драгоман и с. Горна малина,  услуга насочена към задоволяване на ежедневните 
потребности на лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. 
Центровете ще обхващат цялата област. 
Дейност 1.5.1.4. Изграждане и изпълнение на дейностите на Консултативен център за 
ресоциализация на лица със зависимости (който може да бъде разкрит като самостоятелна 
услуга или към ЦОП или ЦСРИ). 
Центърът ще бъде свързващо звено между бенефициентите на услугата и здравните 
заведения и болниците, Бюро по труда, ДСП, ОД „Полиция”, местата за лечение на 
зависимости.  
Дейност 1.5.1.5. Разкриване на Социално-учебно професионален център /СУПЦ/ в гр. 
Етрополе.  
Центърът ще осигурява комплекс от социални услуги, насочени към професионално 
обучение на лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 години и 
младежи от 16/18 г.в риск. 
Мярка 1.5.2. Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с 
психични разстройства 
Дейност 1.5.2.1. Продължаване на дейността на защитеното  жилища в с. Дружево , община 
Своге за осигуряване на алтернативна резидентна грижа за 16 души с психични проблеми и 
зависимости и предотвратяване на институционализацията им. 
Дейност 1.5.2.2. Разкриване и развитие на Дневен център за възрастни хора с психични 
разстройства в гр. Долна баня с капацитет 20 лица и срок на разкриване 2016 г. Услуга 
предоставяща дейности за удовлетворяване на здравни и рехабилитационни потребности, 
както и на потребностите от социални контакти и организация на свободното време. Центъра 
ще работи за ресоциализация на лицата от целевата група. 
 Дейност 1.5.2.3. Разкриване и развитие на 5 ЦНСТ за възрастни хора с психични 
разстройства – 2 в гр. Долна баня с общ капацитет 30 лица и срок на разкриване 2016 г. , 1 в 
с. Видраре, община Правец, с капацитет 15 и срок на стартиране 2017 г./ в сградата на 
закрития ДДМУИ/, 2 в община Своге , с общ капацитет 30 и срок на стартиране 2017 г. – 
2018 г.. Услуга предоставяща подслон и подкрепа за лица с психични зависимости. Центъра 
ще работи за ресоциализация на лицата от целевата група. 
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4.2. Дейности и мерки по Направление 2: Деинституционализация и 
подобряване качеството на резидентната грижа  

Обща цел 2: Намаляване дела на хората, настанени в специализирани институции 
Специфична цел 2.1. Разработване на планове за закриване/трансформация на всички 
специализирани институции за деца и за  възрастни хора с увреждания на 
територията на София област 
Мярка 2.1.1. Разработване на планове за закриване/трансформация на 
специализираните институции за деца 
През първата година на стратегията (2016 г.) ще бъдат разработени планове за закриване / 
трансформация на всички специализирани институции за деца на територията на Областта. 
Те ще стъпват на настоящата Областна стратегия и Плана за действие по Националната 
стратегия „Визия за дейнституционализацията на децата в Република България”, и ще 
предвиждат изпълнението на всяка конкретна стъпка при закриването / трансформацията на 
СИ за деца в Областта, описани по-долу.  
Дейност 2.1.1.1. Създаване на общински работни групи в общините Ботевград, Долна баня, 
Елин Пелин и Правец, за разработване на планове за закриване / трансформация на СИ за 
деца. Тяхната  работа ще бъде подпомагана от експертна група на областно ниво  
(с участието на РДСП, РИО на МОН, РЦЗ, НПО и външни специалисти) за консултиране и 
подкрепа на процеса чрез провеждане на срещи, посещения на място, дискусии, съвместна 
разработка на предложения. 
Дейност 2.1.1.2. Изработване на планове за закриване/трансформация на 4 – те  СИ за деца в 
София област- ДДЛРГ за деца от 3/7 г. в с.Гурково, общ. Ботевград, ДДЛРГ за деца от 7 до 
16/18 г. в с.Доганово, общ. Елин Пелин, с. Разлив, общ. Правец и гр. Долна Баня. В тези 
планове се описва изпълнението на следните основни етапи: 

• Индивидуална оценка и планиране за всяко дете, настанено в СИ – 
актуализиране на индивидуалните оценки на всички деца и на тяхна основа – 
актуализиране на плановете за действие, в които да се заложат за всички деца 
реалистични дългосрочни и краткосрочни цели и социалните услуги, 
необходими за извеждане на децата.  

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

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

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

използване на материалната база и ресурсите на институцията. 
Мярка 2.1.2. Разработване на планове за трансформация и подобряване на качеството 
на грижа в специализираните институции за възрастни хора с увреждания  и стари 
хора. 
През първата година от стратегията (2016 г.) ще бъдат разработени планове за 
трансформация и подобряване на качеството на грижа във всички специализирани 
институции за възрастни хора с увреждания и стари хора на територията на Областта. Те ще 
стъпват на настоящата Областна  стратегия и Плана за действие по Националната стратегия 
за дългосрочна грижа.  
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Дейност 2.1.2.1. Създаване на общински работни групи  в общините Пирдоп и  Своге  за 
разработване на планове за закриване /трансформация и подобряване качеството на грижа в 
СИ за възрастни хора с увреждания. Те  ще бъдат подпомагани от експертна група на 
областно ниво (с участието на РДСП, РЦЗ, НПО и външни специалисти). 
В тези планове се описва изпълнението на следните основни етапи: 

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

квалификация на персонала и препоръки за пренасочване към новите социални 
услуги и/или дейности, които ще се развият в общината; 

• Планиране на преустройство на материалната база и ресурсите на 
институцията; 

• Изпълнение на индивидуалните планове на всички лица. 
Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от специализирани институции в 
различни форми на семейна грижа. 
Мярка 2.2.1 Осигуряване на семейна среда за поне 50% деца от институции чрез 
реинтеграция в биологичното, разширеното семейство, осиновяване и настаняване в 
алтернативна семейна грижа.  
Дейностите по тази специфична цел се изпълняват от ОЗД, ЦОП и СИ по подкрепа на децата 
и семействата /биологични, разширени, осиновителни/.  
Дейност 2.2.1.1. Реинтеграция в биологичното семейство. Услугите по реинтеграция на 
децата в биологичното семейство ще се предоставят от ЦОП в общините и включват 
подкрепа на детето и на семейството.  

• Консултиране и подкрепа на семейства в риск за възстановяване на 
прекъснатите връзки;  

• Подкрепа на детето при реинтеграция в семейството;  
• Услуги за изграждане на родителския капацитет.  

За изпълнението на тази дейност ще бъдат сформирани мобилни екипи към ЦОП по 
реинтеграция в семейна среда на децата, настанени в СИ.  
Дейност 2.2.1.2. Интеграция в разширено семейство – услугите по интеграция на децата в 
семейство на роднини и близки, в. ч. и в разширеното семейство ще се предоставят от ЦОП и 
включват подкрепа на детето и на семейството.  

• Консултиране и подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки на децата 
с близки и роднини;  

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

институции;  
• Консултиране, практическа подкрепа, съдействие, информиране, 

посредничество,   
• Материална и финансова подкрепа в процеса на отглеждане на изведените 

деца.  
Дейност 2.2.1.3. Настаняване на деца от СИ в приемни семейства. Услугите ще се 
предоставят от ЦОП в общините и ще включват:  

• Провеждане на кампании и информационни срещи по приемна грижа;  
• Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители;  
• Подкрепа при предоставяне на приемната грижа.  

Дейност 2.2.1.3. Настаняване на деца от СИ в приемни семейства. Услугите ще се 
предоставят от ЦОП в общината (както е описано в мярка 1.2.2.), и ще включват провеждане 
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на кампании, обучение и оценка на кандидат приемни родители, подкрепа на детето и на 
семейството.  

• Провеждане на кампании и информационни срещи;  
• Подбор и обучение на приемни родители; 
• Сключване на договори, подкрепа при предоставяне на приемната грижа. 

 Дейност 2.2.1.4. Подкрепа на процеса на осиновяването. Услугите ще се предоставят от 
ЦОП в общините и ще включват:  

• Обучение и психологическа подкрепа на кандидат – осиновители в 
предосиновителния  период;  

• Подкрепа на детето и на семейството в следосиновителния период. 
Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда, 
близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. 
Подобряване качеството на съществуващите услуги от резидентен тип. 
Мярка 2.3.1. Осигуряване на среда, близка до семейната, за деца, лишени от родителска 
грижа – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). 
ЦНСТ представлява резидентна форма на грижи за деца и младежи, за които са изчерпани 
възможностите за осигуряване на семейна среда и се предполага, че настаняването им ще 
бъде дългосрочно. Центровете предоставят подслон и ежедневни грижи за настанените деца, 
като осигуряването на здравните и образователни услуги се предоставят извън мястото за 
живеене, за да бъде осигурена социална интеграция. 
Дейност 2.3.1.1. Продължаване на дейността на съществуващите три  ЦНСТ  за деца и 
младежи в гр.Ботевград и гр. Правец , в които са изведени деца с увреждания от закрития 
ДДМУИ в с. Видраре, община Правец, (предоставяне на подслон и ежедневни грижи; 
създаване на условия за социална интеграция – прием в масови училища; поддържане на 
връзката с родители, близки и роднини) и на ЦНСТ в гр. Самоков. 
Дейност 2.3.1.2. Разкриване на нови ЦНСТ за превенция на институционализацията и 
извеждане на децата и младежите от специализираните институции:  
            - 3 нови ЦНСТ - 1 в гр. Пирдоп - за деца от 0-3 г., след закриване на ДМСГД  в  
гр. Златица, 1 в гр. Правец, за деца от 7-18 г. и 1 в гр. Драгоман за деца от 3 до 14 г. ЦНСТ в 
гр.Драгоман ще приема  и деца от КЦДЖТН, когато връщането им в семейна среда  е 
рисково и/или  за избягване настаняване  в институция.  
 
Специфична цел 2.4. Закриване/ рансформация на съществуващите специализирани 
институции за деца. 
Мярка 2.4.1. Закриване на  ДМСГД в гр. Златица 
В рамките на тази мярка e включено изпълнението на дейностите, включени в плана за 
ДМГСД (разработен по мярка 2.1.1.) Трансформирането на ДМСГД ще се извърши чрез 
намаляване на броя на настанените деца – извеждане в ЦНСТ, настаняване в семейства на 
близки и роднини, приемни семейства и осиновяване.  
Дейност 2.4.1.1. Преглед и анализ на индивидуалните оценки на децата от 
мултидисциплинарен екип с участие на представители на Д”СП”, ДМСГД, РЦЗ и НПО.  
Дейност 2.4.1.2. Проследяване на актуализирането на плановете за действие и плановете за 
грижа на всяко дете и последващото им изпълнение.  
Дейност 2.4.1.3 Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в съответствие 
с описанието по мярка 2.1.1.)  
Дейност 2.4.1.4. Превенция на настаняването на деца в ДМСГД (описано в мерките по 
превенция и подкрепа за уязвими семейства).  
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Дейност 2.4.1.5. Закриване на ДМСГД като специализирана институция за дългосрочно 
отглеждане на деца до края на 2016 година.  
Дейност 2.4.1.6. Обособяване на нова услуга в сградата. Тя ще бъде уточнена в плана за 
закриване/трансформация на дома описан в мярка 2.1.1.  
Мярка 2.4.2. Трансформация на ДДЛРГ  „Надежда” в с. Гурково, община Ботевград.  
В рамките на тази мярка са включени изпълнението на дейностите, включени в плана за 
ДДЛРГ (разработен по мярка 2.1.1.) Трансформирането на ДДЛРГ  в с. Гурково, ще бъде 
извършено чрез значително намаляване на броя на настанените деца – настаняване в 
семейства на близки и роднини, приемни семейства, осиновяване и извеждане в ЦНСТ.  
Дейност 2.4.2.1. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.)  
Дейност 2.4.2.2. Превенция на настаняването на деца в ДДЛРГ (описано в мерките по 
превенция и подкрепа за уязвими семейства).  
Мярка 2.4.3. Трансформация и закриване на ДДЛРГ в с. Доганово, община Елин 
Пелин.  
В рамките на тази мярка са включени изпълнението на дейностите, включени в плана за 
ДДЛРГ (разработен по мярка 2.1.1.) Трансформирането на ДДЛРГ в с. Доганово ще бъде 
извършено чрез значително намаляване на броя на настанените деца – настаняване в 
семейства на близки и роднини, приемни семейства и извеждане в ЦНСТ. Предвижда се през 
2016 г. капацитетът на СИ да бъда намален със  50%.  
Дейност 2.4.3.1. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.)  
Дейност 2.4.3.2. Превенция на настаняването на деца в ДДЛРГ (описано в мерките по 
превенция и подкрепа за уязвими семейства).  
Дейност 2.4.3.3. Закриване на ДДЛРГ като специализирана институция за дългосрочно 
отглеждане на деца до края на 2017 година.  
Дейност 2.4.3.4. Обособяване на нова услуга в сградата. Тя ще бъде уточнена в плана за 
закриване/трансформация на дома.  
Мярка 2.4.4 Преструктуриране на ДДЛРГ “Констанца Ляпчева”, гр. Долна баня”: 
В рамките на тази мярка са включени изпълнението на дейностите, включени в плана за ДДЛРГ 
(разработен по мярка 2.1.1.) Преструктурирането на институцията ще бъде извършено чрез 
значително намаляване на броя на настанените деца- реинтегриране, настаняване в приемно 
семейство, извеждане в ЦНСТ. Капацитет 40 места. 
Дейност 2.4.4.1. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.), включително извеждане на част от  настанените 
деца в ЦНСТ;  
Дейност 2.4.4.2. Превенция на настаняването на деца в ДДЛРГ „Констанца Ляпчева” 
(описано в мерките по превенция и подкрепа за уязвими семейства). 
Мярка 2.4.5. Трансформиране и закриване на ДДЛРГ “Свети Иван Рилски”,  
с. Разлив, община Правец: 
В рамките на тази мярка са включени изпълнението на дейностите, включени в плана за ДДЛРГ 
(разработен по мярка 2.1.1.) Трансформирането на институцията ще бъде извършено чрез 
значително намаляване на броя на настанените деца - реинтегриране, настаняване в приемно 
семейство, извеждане в ЦНСТ. Предвижда се намаляване на капацитета на 25 места от 2017 г. 
Дейност 2.4.4.1. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.), включително извеждане на част от  настанените 
деца в новоразкрито ЦНСТ (от  2017 година);  
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Дейност 2.4.4.2. Изпълнение на индивидуалните планове за настанените деца (в 
съответствие с описанието по мярка 2.1.1.), включително извеждане на част от  настанените 
деца в новоразкрито ЦНСТ (от  2017 година);  
Дейност 2.4.4.3. Превенция на настаняването на деца в ДДЛРГ “Свети Иван Рилски” 
(описано в мерките по превенция и подкрепа за уязвими семейства). 
Дейност 2.4.4.3. Закриване на институцията до края на 2019 година.  
Дейност 2.4.4.5. Обособяване на нова услуга в сградата, съгласно мярка 2.1.1.  
 
Специфична цел 2.5. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи 
специализирани институции. 
Мярка 2.5.1. Програми за социални умения на децата, настанени в СИ.  
Услугите са предназначени за младежите, които напускат специализирани институции за 
деца, и ще предоставят подкрепа за социалната интеграция и самостоятелния живот на 
младежите.  
Дейност 2.5.1.1. Развиване на програми в ДДЛРГ  в София област  за изграждане на социални 
умения на настанените деца и младежи и подготовка за самостоятелен живот след напускане на 
институцията. Програмите се изпълняват съвместно от ЦОП и ДДЛРГ с подкрепата на 
училищата  и  общински власти.  

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

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

Мярка 2.5.2. Разкриване на защитени жилища и ЦНСТ за деца и младежи 
Тази мярка предвижда развитието на услуги в общността от резидентен тип за деца и 
младежи, за които не е възможно да бъде осигурена семейна среда и продължаване на 
функционирането на действащите. 
Дейност 2.5.2.1. Продължаване на дейността  на  ЗЖ за младежи с увреждания в с. Видраре, 
община Правец. Разширяване на спектъра от услуги, насочени към социална интеграция и 
самостоятелен живот.  
Дейност 2.5.2.2. Продължаване на дейността  на 2 наблюдавани  жилища за младежи – в с 
Гурмазово, община Божурище и с. Скравена, община Ботевград. Разширяване на спектъра от 
услуги, насочени към социална интеграция и самостоятелен живот 
Дейност 2.5.2.3. Стартиране на две нови наблюдавани жилища за младежи напускащи 
ДДЛРГ –  1 в гр. Елин Пелин – капацитет 8, стартиране 2017 г. и 1  в гр. Правец с  капацитет 
8 и стартиране на услугата през 2018 г. 
Мярка 2.5.3. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ 
Дейност 2.5.3.1. Предоставяне на подкрепа към младежите, напуснали СИ – информиране, 
предоставяне на консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и 
самостоятелно жилище, както и съдействие при кризисни ситуации. Дейностите ще се 
осъществяват от ЦОП, ЦСРИ и общините. 
Дейност 2.5.3.2. Програми за професионална квалификация на младежите, напуснали СИ - 
включване в курсове за професионална квалификация към Дирекция Бюро по труда (ДБТ), 



 
 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 – 2020 г. 

53 

и/или по проекти, подкрепени от Оперативната програма за развитие на човешките ресурси и 
Националните програми за заетост.  
Дейност 2.5.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на достъп до 
заетост за младежите, напуснали СИ – стимулиране на работодателите, програми за 
субсидирани работни места и др.  
Дейност 2.5.3.4. Прилагане на общински мерки в подкрепа на младежите, напуснали СИ, за 
осигуряване на жилище (като настаняване под наем в общинско жилище, подкрепа чрез 
лимитиран във времето субсидиран наем). 
Специфична цел 2.6. Разкриване на  социални услуги от резидентен тип със среда, 
близка до домашната, за лица с увреждания и стари хора. 
Мярка 2.6.1. Изграждане  и развитие на  социални услуги от резидентен тип за 
настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, 
близка до семейната.  
Дейност 2.6.1.1. Разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип  за възрастни хора с 
деменция :  

• 1 в гр. Долна баня– капацитет 15, стартиране на услугата  2016 г. ;  
• 1 в с.Божурище – капацитет 15, стартиране 2018;            

 Дейност 2.6.1.2. Разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип  за възрастни хора 
със  сетивни нарушения:  

• 2 нови в гр. Пирдоп с общ капацитет 30 стартиране на услугите  
2018 - 2019 г.;       

Дейност 2.6.1.3. Разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип  за възрастни хора с 
умствена изостаналост :  

• 1 в община Своге, с капацитет  15, стартиране на услугата  2017 г. ;  
• 1 в с. Видраре , община Правец – капацитет 15, стартиране 2018 г. (в сградата 

на закрития ДДМУИ);  
 Дейност 2.6.1.4. Разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип  за възрастни хора с 
физически увреждания:  

• 1 в с. Калотина , община Драгоман, капацитет 15, срок на стартиране 2017 г.; 
• 1 в с. Видраре, община Правец – капацитет 15, стартиране 2019 г. (в сградата 

на  закрития ДДМУИ);  
Дейност 2.6.1.5. Продължаване на дейността на 2 ЗЖ за възрастни хора с физически 
увреждания -1 в гр. Правец, което предоставя услуга на 14 лица и 1 в с. Калотина, община 
Драгоман – капацитет 14.  
Мярка 2.6.2. Предоставяне на алтернативни социални услуги на стари хора. 
Дейност 2.6.2.2.Планиране на услуги  от типа „малък групов дом” с малък капацитет и 
подобрена среда за стари хора с ниски доходи, които не са в състояние да живеят сами. 
Освен битовите и здравните грижи тук е необходимо да се предоставят и възможности за 
повече самостоятелност на живеещите в дома – домашен интериор, възможности да си 
готвят и да се грижат за себе си. С разкриването на такива услуги ,  ще се даде възможност 
на повече самотно живеещи стари хора да излязат от  изолация и да получават грижи в среда 
близка до семейната. 
Дейност 2.6.2.1. Провеждане на общински политики за стимулиране на публично частните 
партньорства за разкриване на  на модерни  социални услуги в Софийска област - частни 
домове за стари хора, хосписи дневни центрове. 
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Специфична цел 2.7. Подобряване качеството на грижа в институциите за хора с 
увреждания и стари хора и предлагане за трансформиране на социални услуги в 
общността. 
Мярка 2.7.1. Повишаване на качеството на предоставяните услуги в специализираните 
институции за възрастни хора с увреждания.  
В рамките на тази мярка са включени Дом за възрастни хора със сетивни нарушения ,  
гр. Пирдоп и Дом за лица с психични разстройства в с. Лакатник, община Своге. 
Изпълнението Дейностите са съобразени с плана за специализираните институции , 
(разработен по мярка 2.1.2.)  
Дейност  2.7.1.1. Подобряване на материалните и битови условия, и качеството на грижи в 
ДВХСН гр. Пирдоп. Монтиране на система за повикване с леснодостъпни бутони за алармен 
сигнал в спалните помещени, монтиране на парапети за лесен достъп до сервизните 
помещения, осигуряване на достатъчно лично пространство на потребителите. Осигуряване 
на психологическа подкрепа. Осигуряване възможност на потребителите да ползват услуги в 
общността (ДЦДЛУ – гр. Златица). 
Дейност  2.7.1.2.Закриване на специализираната институция ДВХСН (Съобразно Плана за 
действие по Национална стратегия за дългосрочна грижа). 
Дейност  2.7.1.3.Предприемане на мерки за извеждане на потребителите, които не отговарят 
на профила на институцията, настанени в ДВХПР, с. Лакатник,община Своге.  
Дейност  2.7.1.4. Намаляване капацитета на ДВХПР. Преустрояване и ремонт на сградния 
фонд. 
Мярка 2.7.2. Повишаване на качеството на предоставяните услуги в специализираните 
институции за стари хора. 
Дейност 2.7.2.1. Продължаване дейността на ДСХ „д-р Андриан Анатасов”– гр.Ботевград. 
Обособяване на  сектор за трудноподвижни потребители, оборудван  с подходящи помощни 
средства и обзавеждане. 
Дейност  2.7.2.2. Продължаване дейността на ДСХ – гр.Етрополе. Обособяване на  сектор 
за трудноподвижни потребители, оборудван  със специализирано  обзавеждане и помощни 
средства.Пускане в експлоатация на кухненския блок в СИ. 
Дейност  2.7.2.3.  Продължаване дейността на ДСХ - с. Ковачевци: Назначаване  на 
специалисти / психолог или трудотерапевт/, с цел осигуряване на подкрепа на 
потребителите. Изграждане на  помощно съоръжение между първия и втория етаж на 
сградата за осигуряване на достъп на възрастните хора със затруднения в придвижването. 
Дейност  2.7.2.4. Продължаване дейността на ДСХ „сем. Д-р Калинкови”- гр. Самоков. 
Освидетелстване документално и извеждане на лицата с дементни  проблеми в подходяща за 
профила им услуги. 

4.3.Дейности и мерки и по Направление 3: Развитие на социални услуги 
в общността за социално      включване на уязвими групи и лица в 
неравностойно положение. 
 

Обща цел 3. Създаване на  условия за социално включване и интегриране на 
максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и 
индивиди в областта. 
Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с 
увреждания  и стари хора в семейна среда   
Мярка 3.1.1 Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.  
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Предоставянето на обгрижване в домашна среда на децата с увреждания, възрастните с 
увреждания и старите хора ще им осигури възможност да живеят в своя дом и в своята 
семейна среда, както и ще предотврати настаняването им в специализирани институции.  
В рамките на Стратегията се цели увеличение с 30% на броя на ангажираните домашни 
помощници, лични и социални асистенти, както и увеличение с около 30% на броя на 
потребителите на тези услуги. 
Дейност  3.1.1.1. Развиване на мрежата от социални услуги в системата на „Домашен 
социален патронаж” за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на хората с 
увреждания и старите хора; 
Дейност 3.1.1.2. Увеличаване на броя на потребители на „Домашен социален патронаж –с 
поне 20% , увеличаване на обхвата на населените места в общините.  
Дейност 3.1.1.3.Продължаване и  развиване на услугата  „Обществена  трапезария” за 
социално слаби и самотно живеещи лица и семейства, като се търсят  алтернативни  
източници за финансиране на услугата целогодишно. 
Дейност 3.1.1.5. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество от 
представители на ДСП и социалните услуги за улесняване на достъпа до медицински 
изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, добавки за социална интеграция 
и достъпна среда в дома на децата и възрастните с увреждания по програмите на АХУ и 
Закона за интеграция на хората с уреждания.  
Дейност 3.1.1.6. Предоставяне на специализирана подкрепа на близките, които полагат 
грижи за хора с увреждания в домашна обстановка– информиране и консултиране (здравно, 
психологическо, социално, юридическо) от ЦСРИ.  
Дейност 3.1.1.7. Осигуряване на социално включване на хората с увреждане и стари хора в 
местните клубовете на инвалида и  пенсионера. 
Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности в 
неравностойно положение и уязвими групи. 
Мярка 3.2.1. Да се осигури социално и икономическо включване на уязвими групи. 
Дейност 3.2.1.1. Предоставяне на мобилни услуги за деца и семейства от уязвими етнически 
групи във всички общини в областта.  
Дейност 3.2.1.2. Предоставяне на подкрепа в съществуващите и новизградените ЦОП във 
всички общини в областта на семейства и деца с риск  
Дейност 3.2.1.5 Провеждане на ежегодна трудова борса за хора с увреждания. 
Мярка 3.2.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване 
на хората с увреждания.  
Дейност 3.2.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в 
общественото пространство за децата и възрастните с увреждания. (Определяне на 
конкретните задачи по общини в рамките на оперативния план за действие през 2016 г., 
които да се включат и в актуализираните общински планове за развитие).  
Дейност 3.2.2.2 Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално 
включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез 
включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и изпълнение на проекти за 
професионална квалификация и заетост, финансирани по оперативни програми.  
Дейност 3.2.2.3. Провеждане на разяснителни мероприятия от ДБТ сред работодателите в 
областта, относно възможностите за заетост на хората с увреждания. 
Дейност 3.2.2.4. Общински мерки за подкрепа на заинтересовани страни за развитието на 
кооперации и социални предприятия по проекти на ОП и смесено финансиране/ общинско, 
проектно, частно/   за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания.  
Мярка 3.2.3. Работа на здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване 
във високо рисковите ромски общности.  
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Дейност 3.2.3.1. Периодично организиране на здравно-информационни кампании по 
превенция и промоция на здраве.  
Дейност 3.2.3.2. Съдействие за задължително обхващане на всички бременни от женска 
консултация независимо от техния осигурителен статус.  
Дейност 3.2.3.3. Информиране на ромското население и подпомагане дейността по 
осъществяване на прегледи с мобилни кабинети за скрининг и ранна диагностика.  
Дейност 3.2.3.4. Предоставяне на здравни, посреднически услуги и консултации от 
здравните медиатори в общините; включване в работата на ЦОП и ДЦРДУ със семейства в 
риск за превенция на изоставянето и неглижирането на децата. 
Дейност 3.2.3.5. Провеждане на мотивационни курсове, консултиране и оказване на 
подкрепа за реализацията на трудовия пазар – предимно към млади хора и семейства с деца в 
риск от ромската общност от Дирекции Бюро по труда и по проекти на НПО. 
 
Специфична цел 3.3 Да се създадат условия за реинтеграция на рискови общности, 
индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.  
Мярка 3.3.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, 
насочени към младежи и възрастни.  
Дейност 3.3.1.1. Развиване на дейности по превенция в ЦОП и ЦСРИ за подпомагане 
приобщаването на рисковите групи към обществото.  
Дейност 3.3.1.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни 
услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика, зависимостите и рисковото 
поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства ЦОП и НПО.  
Дейност 3.3.1.3. Разработване и изпълнение на Общински програми за изграждане на 
Социални жилища с външно финансиране.  
Мярка 3.3.2. Услуги за реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение.  
Дейност 3.3.2.1.  Услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за реинтеграция, 
курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Пробационни 
съвети, ДБТ, ДСП.  
Дейност 3.3.2.2. Предоставяне на подкрепа на лица със зависимости и проблемно поведение. 
Услуги предоставяни от ЦОП и ЦСРИ. 
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Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в София област  по приоритетни направления  
№   

Услуга - име, вид  
Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани насоки 
за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус към 2015 и 
етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

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

обществена 
подкрепа – услуга 
в общността, 
почасова  

Деца от 0 до 18 години; 
Уязвими семейства с 
деца от 0 до 18 години 
от всички населени 
места в общината; 
Деца в специализирани 
институции; Деца 
необхванати, отпаднали 
и в риск от отпадане от 
училище; Деца жертви и 
извършители на насилие 

Долна баня - Костенец 
 

210 210 280-
290 

Превенция на изоставянето, превенция на 
насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на 
деца, обучение в умения на самостоятелен 
живот и социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и подкрепа на 
семейства в риск, оценяване и обучение на 
бъдещи приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви 
Превръщане на ЦОП в междуобщински 
услуги 

Долна баня  Налична ДДД 

Драгоман – Сливница Драгоман Налична ДДД 

Етрополе- Правец  и 
Ботевград 

Етрополе Налична ДДД 

Ихтиман  Ихтиман Налична ДДД 

Костинброд-  
Божурище Костинброд Налична ДДД 

Пирдоп-Антон, 
Златица, Копривщица, 
Мирково, Чавдар, 
Челопеч 

Пирдоп Налична ДДД 

Своге Налична ДДД 

Самоков  Нова – разкриване 2017 

Своге - Годеч 

2 Дневен център за 
деца с увреждания  
- услуга в 
общността , дневна 
грижа 

Деца с увреждания, деца 
аутисти 

Ихтиман 30 30 90 Превенция на изоставянето. 
Консултиране, дневна грижа, 
рехабилитация, логопедична помощ, 
информиране и обучение, специа-
лизирани  медицински грижи 

Ихтиман Налична ДДД 

Божурище за 
деца аутисти 

 Нова – разкриване 2018 

Ботевград  Нова – разкриване 2017 

3 Дневен център за 
работа с деца на 
улицата – услуга в 
общността , дневна 
грижа 

Деца на улицата, 
просещи и неглижирани 
деца,отпадащи от 
училище. 

Костинброд – 
Сливница и Божурище 
 

56 56 65 Комплекс от социални услуги, свързани с 
превенция на попадането на деца на 
улицата и отпадане от училище, социална 
рехабилитация и интеграция на деца 

Костинброд Налична ДДД 

Долна баня Налична  ДДД 

Долна баня- Самоков 
и Костенец  
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№   
Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата. Планирани насоки 

за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус към 2015 и 
етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

4 Кризисен център за 
деца жертва на 
трафик и насилие- , 
резидентна услуга 

Деца ,жертва на трафик, 
психическо или 
физическо насилие 

София област 10 10 10 Временен подслон на деца до 6 м., 24-
часова грижа;консултиране, социална 
подкрепа на деца жертви на насилие и 
неглижиране в семейството си. 

Драгоман Налична ДДД 
 

5 Кризисен център за 
деца и възрастни 
приживели 
различни форми на 
насилие – 
резидентна услуга 

Деца от 0 до 18 г. и 
възрастни  

София област   10 Краткосрочен подслон на деца и възрастни 
до 6 м., с  24 часова грижа, преживели 
домашно насилие, трафик, сексуално 
насилие, психологически тормоз на 
работното място, училищно насилие.  
Оказване на психологическа подкрепа, 
социално  консултиране, юридическо,  
социално;  медицинска помощ;   

Самоков Нова – разкриване 2017 г. 

6 ЦСРИ- услуга в 
общността за деца 
и лица, почасова 

Деца и лица и с 
увреждания  
Семейства на деца и 
лица с увреждания . 

  74 134 220 Медицинска и социална рехабилитация, 
консултации – социални, правни, здравни, 
психологически, трудотерапия; Умения за 
самостоятелност; Мобилни услуги от 
рехабилитатор и психолог  

Етрополе  
 

Налична – общинска 
дейност, тенденция за 
ДДД 2016 г. 

Самоков Налична – ДДД 

Долна баня 
 

Нова –разкриване 2016 

Годеч 
 

Нова – разкриване  
2017 

Горна 
Малина  

Нова – разкриване  
2017 

Челопеч Нова – разкриване 2018 

        Костинброд Нова – разкриване 2016 

        Ботевград Нова- разкриване 2016  

7 Звено „Майка и 
бебе”- услуга 
резидентен тип 

Жени в последните 
месеци на 
бременността/7-9 м./ и 
майки с деца от 0-3 г., 

 София област   20 Социално, психологическо и юридическо 
консултиране и подкрепа; Временен 
престой, подкрепа и грижа до 6 месеца. 

Златица 
 

Нова –разкриване 2016 

Самоков Нова – разкриване 2017 

8 Кабинети по 
семейно планиране 

Родители на деца в риск 
и в ситуация на риск – 
самотни родители, 

     Информиране, консултиране и обучения 
по въпросите на семейното планиране; 
- Услуги по репродуктивно здраве; 

След 
проучване на 
потребностит

Нова , планиран 2016 г.– 
2017 г. 
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№   
Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата. Планирани насоки 

за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус към 2015 и 
етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

много млади родители, с 
нисък социален статус;  
деца с трудности в 
поведението, изоставени 
деца, деца с увреждания, 
деца жертви на насилие 

Превенция на рисково сексуално 
поведение при децата и младежите; 
Информационни кампании в 
малцинствени общности-  
Съвместни инициативи на кабинетите по 
семейно планиране и медиатори  

е 

9 Център за 
подкрепяща грижа 
– иновативна 
услуга 

Деца от 0 до 18 г. с 
увреждания 

София област    40 Организиране на почасови услуги за деца 
– грижа за различни периоди от време 
(гледане вкъщи, придружаване до детски 
заведения). Предоставяне на подпомагане 
(храна, дрехи, памперси) в случаи на 
тежки социални проблеми. 

София област Нова – разкриване 2017 г. 
финансиране по проект. 

10 Приемна грижа Кандидат-приемни и 
приемни 
семейства, деца 

София област     Подбор, обучение и оценка на кандидат- 
приемни и наемане, наблюдение и 
подкрепа на професионални приемни 
родители. 
 

София област Налична  
Тенденция за ДДД  

11 Дневен център за 
възрастни хора с 
увреждани 

Възрастни хора с 
различни увреждания  

Правец 35 35 95 Цялостно обслужване на възрастните за 
деня, свързано с предоставяне на храна, 
задоволяване на ежедневни, здравни и 
рехабилитационни потребности и 
организация на свободното време.  

Правец  
 

Налична - ДДД 

Ихтиман Нова – разкриване 2017 г. 
 

Костенец Нова – разкриване 2018 г. 
 

12 Дневен център за 
деца и лица с 
увреждания 

Деца и възрастни с 
различни увреждания 

Златица 50 50 50 Задоволяване на ежедневни, здравни и 
рехабилитационни потребности и 
организация на свободното време 
Организиране на обучителни и 
терапевтични дейности, съобразени с 
потребностите на целевата група  

Златица Налична – общинска 
дейност тенденция за 
ДДД  2016 г. 

13 Дневен център за 
лица с деменция- 
услуга в общността 

Възрастни хора с 
дементни промени  

Долна баня   30 30 Задоволяване на ежедневни, здравни, 
рехабилитационни  потребности, 
организация на свободното време и 
личните контакти 

Долна баня Нова- разкриване 2016 г. 

14 Център за 
временно 
настаняване- 
резидентна услуга 

Младежи възрастни от 
уязвими групи- 
бездомни, самотно 
живеещи в тежко 
здравословно състояни, 
лица със зависимости. 

София област    60 Подслон и задоволяване на ежедневните 
потребности на лица за срок не повече от 3 
месеца в рамките на календарната година.  

 

Костинброд 
 

Нова- разкриване 2017 г. 

Горна 
Малина 

Нова- разкриване 2019 г. 
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№   
Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата. Планирани насоки 

за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус към 2015 и 
етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Услугата ще 
представлява кризисна 
интервенция до 
намиране на подходяща 
форма за настаняване 
или социализация. 

Драгоман Нова- разкриване 2017 г. 

15 Защитено жилище 
за лица с психични 
разстройства – 
резидентна услуга 

Възрастни хора с 
психични разстройства  

  16 16 16 Осигуряване на резидентна грижа за 
възрастни хора с тежки психични 
увреждания и предотвратяване 
настаняването им в СИ 

С.Дружево,о
бщина Своге 

Налична ДДД 

16 ЦНСТ за лица с 
психични 
разстройства – 
резидентна 
дългосрочна грижа 

Възрастни хора с 
психични разстройства  

Долна баня -2   30 30 Комплексни услуги, свързани със 
задоволяване на основните жизнени 
потребности на хора с увреждания в  
близка до семейната среда, оказване на 
ндивидуализирана подкрепа и грижа.  
 

Долна баня 
 

Нова – разкриване 2016 г. 

Своге – 2    30 

Правец  
 

  15 Своге  2  
Центъра за 
натаняване 
на лица от 
ДВХПР от .с. 
Лъкатник 

Нова – разкриване 2017 – 
2018 г. 

С. Видраре , 
общ.Правец 
– в сградата 
на ДДМУИ с. 
Видраре след 
преустрояван
ето й. 

Нова – разкриване 2018 г. 

 17 Дневен център за 
стари хора 

Лица в пенсионна 
възраст 

Драгоман  
 

30 30 - Организиране на свободното време, 
осигуряване на социални контакти. 
 

Драгоман  Налична – промяна вида 
на услугата в дневен 
център за възрастни хора 
с увреждания 2017 г. 

С. Голема Раковица, 
община Елин Пелин 

25 25 - с.Г.Раковица, 
общ. Елин 
Пелин 

Налична – промяна вида 
на услугата  в резидентна 
услуга  за възрастни хора 
с увреждания – 2017 г. 
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№   
Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата. Планирани насоки 

за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус към 2015 и 
етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

18 Консултативен 
център за 
ресоциализация на 
лица със 
зависимости 

Лица преминали през 
детокс и лечение в 
ОДПЗС; лица по  
метадоновите програми 
(частна и държавна); 
лица, излезли от местата 
за лишаване от свобода; 
лица в период на 
спиране употребата на 
упойващи вещества; 
лица, спрели употребата 
на наркотици, в период 
на ресоциализация. 

София област    Психо-социална помощ и подкрепа, 
превенция на рецидив, работа със 
семейства на зависими, организиране на 
тематични партита със здравна и социална 
тематика, тренинги за комуникационни 
умения и емоционална интелигентност, 
групи за самопомощ, мотивационно 
интервюиране. Мобилна работа 

Услуга 
разкрита към 
ЦОП или 
ЦСРИ 

Нова – иновативна  
услуга - стартиране 
2017г. 

19 Социална-учебно 
професионален 
център / СУПЦ/- 
услуга в 
общността, 
резидентен тип 

Лица с определена 
степен намалена 
работоспособност, 
навършили 16 години и 
младежи от 16/18 г.в 
риск. 

Етрополе   70 Комплекс от социални услуги, насочени 
към професионално обучение на лица с 
определена степен намалена 
работоспособност, навършили 16 години и 
младежи от 16/18 г.в риск. 

Етрополе Нова – разкриване до 
2020 г. 

 Направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа  
1 Дом за медико – 

социални грижи за 
деца от 0/3 г. 

Деца от 0 до 3  
 

София област 8 8 0 Лечебно заведение с медико-социална 
дейност, осигурява 24-часова грижа и 
медицинско обслужване 

Златица Налична , за 
трансформиране и 
закриване2016 г. 

2 Дом за деца 
лишени от 
родителска грижа 
3/7 г. 

Деца от 3/7 г.  София област 22 22 22 Институционализирана грижа с постоянно 
24-часово обслужване за задоволяване на 
ежедневните потребности, подслон, 
рехабилитация, обучение 

С.Гурково, 
община 
Ботевград 

Налична ДДД, 
трансформиране 
поетапно намаляване на 
капацитета 

3 Дом за деца 
лишени от 
родителска грижа 
7/18 г. 

Деца и младежи  7/18 г.   133 133 90 Институционализирана грижа с постоянно 
24-часово обслужване за задоволяване на 
ежедневните потребности, подслон, 
рехабилитация, обучение 

Долна баня 
 

Налична ДДД 

С.Доганово, 
общ. Елин 
Пелин 

Налична ДДД 

Закриване 2017 г. 

С.Разлив, 
общ. Правец 

Налична ДДД, поетапно 
намаляване на 
капацитета.Закриване  
2019 г. 
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№   
Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата. Планирани насоки 

за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус към 2015 и 
етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

4 
 

ЦНСТ за деца и 
младежи с 
увреждания – 
резидентна услуга 
за дългосрочна 
грижа 

Деца и младежи  до 
29г.със средна и тежка 
степен на увреждане , 
изведени от институция 
или от общността 
 

Ботевград 28 28 28 Подслон и ежедневни грижи за деца и 
младежи  с увреждания  изведени от СИ 
 

Ботевград 2 
ЦНСТ 
 

Налична ДДД 
 
 Правец 

 
 14 14 14 

Правец Налична ДДД 

5 ЦНСТ за деца и 
младежи -
резидентна услуга 
за дълосрочна  
грижа 

Деца и младежи  до 29г., 
изведени от институция 
или от общността 

Самоков 14 14 14 Подслон и ежедневни грижи за деца и 
младежи   изведени от СИ 
 

Самоков Налична ДДД 

Пирдоп  14 14 Пирдоп Нова  за деца от 0/3г.след 
закриване на ДМСГД 
гр.Златица 2016 г. 

Драгоман  14 14 Драгоман Нова за  деца от 7/14 г. 
стартиране 2016 г. 

Правец   14 Правец  Нова за деца и младежи 
7/18 г. – стартиране 2018 
г. 

6 Защитено жилище 
за младежи с 
увреждания 

Младежи с умстветна 
изостаналост и други 
увреждания, напуснали 
СИ 

С. Видраре , община 
Правец 

8 8 8 Предоставяне на ежедневна грижа, 
изграждане на умения за самостоятелен 
живот, обезпечаване на здравни и 
образователни услуги.  

С Видраре , 
общ. Правец 

Налична  ДДД 

7 Наблюдавано 
жилище  

Младежи над 18г . 
напускащи СИ 

София област 18 18  Наблюдение, съдействие и консултиране 
на младежите напускащи 
специализираните институции; 
изграждане на умения за самостоятелен 
живот; превенция на рисково поведение; 
психологическо консултиране, семейно 
консултиране, медиация, рехабилитация; 
обучение и подпомагане при трудова 
реализация, квалификация и 
преквалификация, кариерно консултиране  

с. 
Гурмазово,об
щ.Божурище 

Налична ДДД 

 

 

с.Скравена, 
общ. 
Ботевград 

Налична – финансиране 
по проекти и дарения 

Елин Пелин Нова – разкриване 2017 г. 

Правец Нова – разкриване 2019 г. 

8 Защитено жилище Възрастни хора с София област  28 28 28 Предоставяне на подслон и ежедневни Правец Налична ДДД 
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№   
Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата. Планирани насоки 

за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус към 2015 и 
етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

за лица с 
физически 
увреждания 

увреждания  физически 
увреждания  

грижи за възрастни с увреждания в близка 
до семейната среда.  
 

С.Калотина, 
общ. 
Драгоман 

Налична ДДД 

9 ЦНСТ за възрастни 
хора с деменция -
резидентна услуга 
за дълосрочна  
грижа 

Възрастни хора с 
деменция 

София област  15 30 Комплексни услуги, свързани със 
задоволяване на основните жизнени 
потребности на хора с увреждания в 
близка до семейната среда, оказване на 
ндивидуализирана подкрепа и грижа.  
 

Долна баня Нова – разкриване 2016 г. 

Божурище Нова – разкриване 2018 г. 

10 ЦНСТ за възрастни 
хора със сетивни 
нарушения-
резидентна услуга 
за дълосрочна  
грижа 

Възрастни хора със 
сетивни нарушения 

София област   30 Комплексни услуги, свързани със 
задоволяване на основните жизнени 
потребности на хора с увреждания в 
близка до семейната среда, оказване на 
ндивидуализирана подкрепа и грижа.  
 

Пирдоп 2 Нова – разкриване , след 
закриване на ДВХСН – 
2018 г. – 2019 г. 

11 ЦНСТ за възрастни 
хора с умственна 
изостаналост -
резидентна услуга 
за дълосрочна  
грижа 

Възрастни хора с 
умствена изостаналост 

София област   30 Комплексни услуги, свързани със 
задоволяване на основните жизнени 
потребности на хора с увреждания в 
близка до семейната среда, оказване на 
ндивидуализирана подкрепа и грижа. 

Своге Нова – разкриване 2017 г. 

С.Видраре, 
общ.Правец  

Нова – разкриване 2019 г. 

12 ЦНСТ за възрастни 
хора с физически 
увреждания -
резидентна услуга 
за дълосрочна  
грижа 

Възрастни хора с 
физически увреждания 

София област   30 Комплексни услуги, свързани със 
задоволяване на основните жизнени 
потребности на хора с увреждания в 
близка до семейната среда, оказване на 
ндивидуализирана подкрепа и грижа.  
 

с..Калотина, 
общ. 
Драгоман 

Нова – разкриване 2017 г. 

С.Видраре, 
общ.Правец 

Нова – разкриване 2019 г. 

13 Малък групов дом Стари хора с ниски 
доходи 

София област   30 Предоставяне на ежедневна грижа, в среда 
близка до домашната с активното участие 
на потребителите на услугата.  

В някоя от 
общините, 
след 
подсигуряван
е на 
финсиране 

Нова – разкриване 2017 -
2020 г. 

14 Дом за възрастни 
хора със сетивни 
нарушения- 
институционална 
грижа 

Възрастни хора със 
сетивни нарушения 

София област 33 33 - Специализирана грижа - постоянно 
24-часово обгрижване, подслон, 
задоволяване на ежедневните 
потребности, 
медицинско и социално обслужване 

Пирдоп Налична ДДД- с 
тенденция за закриване 
до 2019 г. 
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№   
Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата. Планирани насоки 

за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус към 2015 и 
етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

15 Дом за възрастни 
хора с психични 
разстройства- 
институционална 
грижа 

Възрастни хора с 
психични разстройства 

София област 90 90 60 Специализирана грижа - постоянно 
24-часово обгрижване, подслон, 
задоволяване на ежедневните 
потребности, 
медицинско и социално обслужване 

С.Лъкатник, 
общ. Своге 

Налична ДДД – 
преструктириране и 
намаляване на капацитета 
2020 г. 

16 Дом за стари хора -
институционална 
грижа 

Стари хора със 
затруднения в 
самообслужването, с 
нужда от 
постоянна  грижа 
 
 
 
 
 
 

София област 226 226 226 Специализирана грижа - постоянно 
24-часово обгрижване, подслон, 
задоволяване на ежедневните 
потребности, 
медицинско и социално обслужване 

Ботевград Налична ДДД  

Етрополе 

 

 

Самоков 

Налична ДДД  

 

 

Налична ДДД  

С.Ковачевци, Налична ДДД  

 Направление 3: Развитие на социални услуги в общността за социално   включване на уязвими групи и лица в неравностойно 
положение. 

1 Домашен 
социален 
патронаж 
Общинска дейност 

Деца и лица с различни  
ув-реждания; Самотно 
живеещи стари хора с 
увреждания и/или със 
затруднения в самооб-
служването, които имат 
нужда от грижа в 
семейна среда 
Самотно живеещи стари 
хора в отдалечени нас. 
места без достъп до 
услуги 

София област    Доставка на храна, обгрижване в дома, 
посредничество, помощ в домакинството и 
пр., според конкретните условия, ресурси 
и възможности на всяка отделна община. 

Всички 
общини 

Налична във всички 
общини с изключение на 
Челопеч- тенденция за 
разширяване и 
осигуряване на 
подкрепящи услуги в 
домашна среда чрез Звена 
и/или  Центрове  за 
интегрирани услуги по 
Проект”Независим 
живот”. След 
приключване на 
проектното финансиране, 
осигуряване на 
устойчивост чрез 
общинско и/или смесено 
финансиране. 

2 Услуги «Личен и  
социален 
асистент», 
«Домашен 

Деца и лица с различни  
увреждания; Самотни 
стари хора с трайни 
увреждания, или в тежко 

София област    Осигуряване на грижи в семейна среда за 
лица, които поради различни ограничения 
от здравословен характер са изключени от 
социалния живот и са в риск от  

Всички 
общини 

Налични - Развиване чрез 
Звената или Центровете 
за интегрирани услуги по 
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№   
Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата. Планирани насоки 

за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус към 2015 и 
етапи/стъпки за 

развитие на услугата  
 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

помощник» 
По ОРРЧР и 
НП»АХУ» 

здравословно състояние, 
които не могат или са 
много затруднени да се 
обслужват сами 

зависимост от институционален тип грижи Проект”Независим 
живот” 

Налична - Предоставяне 
по НП”АХУ” 

3 Обществена 
трапезария 
 

Самотни и стари 
хора,лица с увреждания 
с ниски доходи или без 
доход. 

София област    Предлагане на храна на хора, изпаднали в 
безпомощност, без доходи и близки, 
самотни възрастни и инвалиди; скитащи и 
безпризорни лица. 

Всички 
общини 

Налична – Проектно 
финансиране. 

 
 

5 Логическа рамка и ключови индикатори за успех  
Логическа рамка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област. 

 
Визия  
Общи цели  Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията 

и постигнатата промяна в ситуацията към 2015 г. 
Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

Обща цел 1 Предотвратяване на рискове, 
водещи към социално 
изключване и изолация на 
индивиди и групи. Подкрепа на 
интегритета на семейства и 
общности. 
 

 
• Изградена мрежа от достъпни и качествени социални 

услуги в Софийска област, осигуряваща възможност за 
повишаване качеството на живот на максимален брой деца 
и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне 
на пълноценна грижа за създаване на условия за реално 
включване; 

• Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до 
услуги на максимален брой нуждаещи се хора;  

• Подобрен достъп до социални услуги на отдалечени и 
разпръснати рискови групи чрез развитие на мобилни 
услуги в цялата област;  

• Променено съотношение между институционален тип 

 
Аналитични доклади 
на независими 
експерти. 
Социологически 
проучвания. 
Финален доклад за 
оценка на 
въздействието на 
Областната 
стратегия. 
Годишни доклади за 
мониторинг на 
напредъка на 

 
Годишна база 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всяка година-  
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услуги и алтернативни услуги -10:1 в полза на услугите в 
общността; 

• Съотношение 5:1 между ползвателите на услуги за деца в 
алтернативна семейна грижа- към деца в резидентна грижа. 

 
 

изпълнението на 
областната стратегия 
Данни НСИ 
Месечни и 
тримесечни справки- 
ДСП и РДСП. 
Проучване за обратна 
връзка от 
потребителите  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016/2017 
2018/ 2019 

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

• Променено съотношение между институционален тип 
услуги и алтернативни услуги -10:1 в полза на услугите в 
общността; 

• Съотношение 5:1 между ползвателите на услуги за деца в 
алтернативна семейна грижа- към деца в резидентна грижа. 

• Закрити / трансформирани всички 4 специализирани 
институции за деца в областта; 

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

• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна 
среда на 30% от хората с увреждания и самотно живеещи 
стари хора, и в невъзможност да се справят сами с живота 
си, учакващи институционална подкрепа. 

• Предотвъртена преждевременна институционализация на 
най- малко 100-120 самотно живеещи стари хора и лица с 
увреждания, чрез развити услуги в домашна среда; 

• Подобрена грижа за около 150 възрастни с увреждания, 
настанени в преустроени и ремонтирани специализирани 
институции и резидентни услуги; 

 
-Доклади на ЗМО; 
 
Данни на НСИ, РИО, 
ОЗД, ДСП, общини; 
 
Анализи и данни 
РДСП; 
 
Решения на ОбС; 
 
Заповеди на АСП за 
разкриване, 
закриване и 
преобразуване на 
социални услуги. 

 
 
 
Годишна база 
 
 
 
 
 
2017-2020 

Обща цел 3 Създаване на  условия за 
социално включване и 
интегриране на максимален брой 
хора от общностите в 
неравностойно положение, 
уязвимите групи и индивиди в 
областта. 

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за 
лица с увреждания и стари хора в Софийска област с 
приоритетно обхващане на самотноживеещите в изолирани 
населени места. 

• Осигурена подкрепа за поне 40 % от уязвимите семейства и 
деца в ЦОП в Софииска област; 

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

 
Отчети на СУ; 
 
Обратна връзка от 
потребителите ; 
 
Посещения на място; 

 
 

 
 
Годишна база 
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 бъдат обхванати в комплексна програма за ранно детско 
развитие; 

• Поне 90% от децата в предучилищна възраст да бъдат 
обхванати в детски градини и поне 98% от децата в 
задължителна училищна възраст - в подходяща форма на 
образование; 

• Подобрена грижа за поне 50 деца, настанени в алтернативни 
форми на семейна грижа; 

• Осигурена здравна грижа, медицинска и социална 
рехабилитация за 80% от децата с увреждания като и 
подкрепа за техните семейства; 

• 70% от децата с увреждания в предучилищна възраст 
обхванати в системата на образованието; 

• Намаление със 70% на децата в риск от отпадане от 
училище; 

•  20 % от децата в специализирани институции изведени в 
семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или 
разширено семейство и настаняване; 

• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна 
среда на 30% от хората с увреждания и самотно живеещи 
стари хора, и в невъзможност да се справят сами с живота 
си, очакващи институционална подкрепа - потребители на 
услугите домашен социален патронаж и интегрирани услуги 
в семейна среда; 

• Предотвратена преждевременна институционализация на 
най-малко 100-120 самотно живеещи стари хора и лица с 
увреждания,чрез развитите услуги за грижа в домашна 
среда; 

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за 
поне 15% от старите хора живеещи в  изолирани населени 
места; 

 
Анализи и отчети на 
общинските ЗМО; 
 
 

 
 
 
 
2017- 2020 

Обща цел 4 Създаване на ефективна система 
за подкрепа на развитието на 
човешките ресурси и повишаване 
качеството на социалните услуги 
на територията на София област, 
с активното участие на всички 
заинтересовани страни. 
 

• Изградена мрежа от достъпни и качествени социални 
услуги в Софийска област, осигуряваща възможност за 
повишаване качеството на живот на максимален брой деца 
и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне 
на пълноценна грижа за създаване на условия за реално 
включване; 

• Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до 
услуги на максимален брой нуждаещи се хора;  

Проучване за  
обратна връзка от 
потребителите за 
качеството на 
предоставяните СУ; 
Анкети; 
Документация на СУ; 
Срещи с персонала в 

 
 
Годишна база 
 
 
 
2017 -2020 
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• Подобрен достъп до социални услуги на отдалечени и 
разпръснати рискови групи чрез развитие на мобилни 
услуги в цялата област; 

• Увеличени с 30% брой на ангажираните лица, доставящи 
интегрирани услуги;лични и социални асистенти, домашни 
помощници и др; 

• Повишен капацитет за управление на СУ на поне 50 
представители на администрацията, дирекции социално 
подпомагане и поне 100  души персонал на доставчиците на 
услуги;.  

СУ; 
Документация за 
обучения;  

Обща цел 5 Повишаване на ефикасността на 
услугите и осигуряване на равни 
възможности на достъп на 
ползвателите до тях чрез 
развитие на междуобщинско 
партньорство и междусекторно 
сътрудничество . 
 

• Развити и функциониращи поне 4 нови за Софийска област услуги 
за деца, семейства и маргинализирани лица, работещи на областно 
ниво;  

• Осъществени поне 5 междуобщински социални услуги, обхващащи 
потребители от повече от 1 община;  

• Инициирани и развити поне 5 смесени междусекторни услуги и/или 
мерки за социално включване на уязвими общности и 

Протоколи и 
решения на ОбС; 
Подписани 
междуобщински и 
междусекторни 
споразумения; 
Срещи; 
Доклади на ЗМО; 
 

 
Годишна база 
 
 
2017-2020 

Специфични цели  Мерки, дейности  Ключови индикатори за ефекта и 
пол-зите от реализацията на 
Стратегията 

Преки резултати / индикатори за 
изпълнението на планираните 
дейности 

Източници на 
информация 

Период 
на 
проверка 

 
Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 
1.1. Разширяване на 
мрежата от социални 
услуги и мерки в 
общината за подкрепа на 
уязвимите семейства и 
децата, за предоставяне 
на добра грижа за децата, 
социална интеграция на 
семейството и децата и 
индивидуално развитие. 
 

Мярка 1.1.1. Предоставяне на 
подкрепа на поне 40% от 
уязвимите семейства и деца 
в Центрове за обществена 
подкрепа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разкриване на нов Център за 
обществена подкрепа в град Самоков: 
 
  
 Продължаване и разширяване на 
дейността на ЦОП и превръщането им 
в междуобщински ; 

 

 
Популяризиране  и разширяване на  
мобилната дейност на ЦОП  и 
предоставяне на услуги в съседни 
общини;   

• Нов Център за обществена 
подкрепа в гр. Самоков с 
капацитет 30 и предполагаем 
брой ползватели за година 90 – 
120 души; 

• Увеличаване капацитета на 
ЦОП в гр. Пирдоп (капацитет 
60), Пирдоп ще продължи да 
предоставя всички услуги, 
описани по-горе, и да действа 
като  междуобщинска услуга 
във всички общини от 
Средногорски регион (Антон, 
Златица, Мирково, Чавдар, 
Челопеч и Копривщица). 

Решения на 
Общинските 
съвети за 
разкриване на 
услугите 
Заповед на 
Изпълнителния 
директор на АСП 
за ДДД 
 
 
 
 
 
 

2016-
2017 
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Мярка 1.1.2.  Осъществяване 
на комплексна програма за 
ранно детско развитие с 
обхват на поне 40% от 
уязвимите семейства и деца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 1.1.3 Превенция на 
изоставянето на деца и 
настаняването им в 
специализирани институции  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Превенция на нежелана и ранна 
бременност. Откриване на кабинети 
по семейно планиране.  
Кабинетите да действат като 
междусекторни услуги. Разкриването 
им да стартира през 2017 г., в 
общините с  
най-компактни етнически общности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Развиване на умения за родителстване 
и пренатална подкрепа. Тази дейност 
включва съвместна работа на ЦОП в 
общината, кабинети по семейно 
планиране, здравни медиатори, лични 
лекари, лекари специалисти от 
доболничната, болничната и спешната 
помощ.  
 
 
 
 

• ЦОП Драгоман да  предоставя 
услуги в Сливница; ЦОП 
Етрополе – услуги в Правец и 
Ботевград; ЦОП Долна баня - в 
Костенец (който и сега работи 
на този принцип); ЦОП 
Костинброд – в Божурище; 
ЦОП Своге – да работи в 
Годеч. 

• Информиране, консултиране и 
обучения по въпросите на 
семейното планиране; 

• Услуги по репродуктивно 
здраве; 

• Превенция на рисково 
сексуално поведение при 
децата и младежите; 

• Информационни кампании в 
малцинствени общности – 
съвместни инициативи на НПО, 
Кабинетите по семейно 
планиране и медиатори от 
съответната общност и ЦОП в 
общината;  

• Информационни кампании в 
средни учебни заведения – 
съвместни инициативи на 
Кабинетите по семейно 
планиране и РИО на МОН, 
общинска власт, училищни 
настоятелства, ЦОП в 
общината, младежки и 
родителски организации, НПО. 

 
 
• Подкрепа, информиране и 

консултиране за 
необходимостта от ранна 
регистрация на бременността; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протоколи 
от проведени 
обучения 
Списъци с 
участници 
Информационни 
материали от 
проведени 
кампании 
 



 
 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 – 2020 г. 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 1.1.4 Включване на 
поне 90% от децата в 
предучилищна възраст в 
детска градина и на всички 
деца в задължителна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Осигуряване на здравни грижи. Тази 
дейност ще бъде осъществявана  
съвместно от лични лекари, ЦОП в 
общините, общински администратори, 
кметове и кметски наместници, 
здравни медиатори, детски заведения и 
ще включва: 
 
 
 
 
 
 
Развитние на  услуги в подкрепа на 
родителската грижа за деца до 6 
години. Предоставят се от ЦОП в 
общините съвместно с лечебни 
заведения, образователни институции, 
дирекция “Социално подпомагане”, 

• Включване на социален 
работник при проследяване на 
бременността  
(на здравословното състояние 
на бременната и на социалната 
среда) при всички 
регистрирани случаи; 

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

• Приоритетно подпомагане на 
бременната жена – съвместна 
работа на ЦОП в общината и 
дирекция „Социално 
подпомагане”; 

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

• Проследяване на развитието на 
детето;  

• Информиране и консултиране 
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училищна възраст в 
подходяща форма на 
образование  
 
 
 
 
 
 
Мярка 1.1.5 Осъществяване 
на програми за превенция 
на всички форми на насилие 
над и от деца и подкрепа на 
жертвите на насилие, 
експлоатация и трафик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации с нестопанска цел. 
 

 
 
 
 
 
 

  Превенция на агресивно поведение 
сред децата, развиване на познание за 
насилието, неговите симптоми и 
уменията за защита от него; 
 
 
 
 
 
 
 
Преодоляване на последиците от 
преживяното насилие за деца, жертви 
на насилие и/или трафик; 
 Разкриване на Кризисен център за 
деца и възрастни, преживели домашно 
насилие, трафик, сексуално насилие, 
психологически тормоз на работното 
място, училищно насилие.  

  
 
 
 

 Превенция на безнадзорността и 
тежките форми на детски труд и 
подкрепа за реинтеграция на децата на 
улицата. 

 
 
 
 
 

по въпроси, свързани с 
развитието на детето; 

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

• Извършване на редовни 
имунизации. 
 
 

• Организиране на почасови 
услуги за деца – под формата 
на детегледачки или фамилни 
центрове.  

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

• Обхващане в детски ясли и 
градини. Планирането на 
местата в яслите и детски  
градини ще бъде съобразено с 
темповете на демографско 
развитие.  

•  
• Осъществяване на 

образователни програми и 
кампании 

•  Организиране на хепънинги и 
инициативи на общинско и 
областно ниво. 

• Провеждане на обществени 
кампании за предотвратяване 
на насилието от и над деца, 
както и други форми на 
злоупотреба и експлоатация. 
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Мярка 1.1.6 Превенция на 
рисково поведение и 
подкрепа за преодоляване на 
последиците от него при 
деца и младежи 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Превенция на рисково поведение - 
агресия, насилие, отклоняващо се 
поведение, рисково поведение на 
деца и младежи 
 Извънучилищни дейности и 
осмисляне на личното време на 
децата. 
Работа с деца - извършители на 
противообществени прояви и с 
рисково поведение, за подкрепа на 
децата в развиване на 
просоциално поведение.   
 

• Информационно-консултативен 
кабинет към МКБППМН и 
ЦСРИ:  

• Предоставяне на консултиране 
и рехабилитация,  

• Осигуряване на краткосрочен 
подслон за деца. 

• Разкриване на Кризисен център 
за деца и възрастни, преживели 
домашно насилие, трафик, 
сексуално насилие, 
психологически тормоз на 
работното място, училищно 
насилие. 
 

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

 

• Разширяване дейността на 
ДЦРДУ в Костинброд и Долна 
баня чрез мобилни услуги  в 
съседни общини и 
превръщането им в 
междуобщински услуги. 

 

• Продължаване на дейността на 
КЦДЖТН – доставчик община 
Драгоман в подкрепа на деца на 
улицата и деца, жертви на 
трафик и насилие, за 
рехабилитация, възстановяване 
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на взаимоотношенията със 
семействата, развиване на 
социални умения. 

 

• Договаряне и изграждане на 
механизъм за оповестяване и 
съвместна работа на 
институциите, включени в 
процеса.  

• Изграждане на специализирано 
помещение за изслушване на 
деца, жертви и   свидетели на 
престъпления (Синя стая) към 
ЦОП 

 
 
• Образователни програми и 

кампании в училище, в рамките 
на ЦОП, ДЦРДУ; 

•  здравна и социална просвета 
против зависимостите: 
провеждане на лекции и 
организиране на хепънинги, 
междуучилищни прояви и 
инициативи на общинско и 
областно ниво. 

•  Приоритетно развитие на 
разнообразни извънучилищни 
дейности, като клубове по 
интереси, ателиета, детски 
работилници, занимания със 
спорт и изкуство, които се 
осъществяват от училища, 
читалища, ЦОП, ДЦРДУ, 
ЦСРИ като посредници или 
организатори, училищни 
настоятелства, РИО на МОН,  
НПО. 
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•  Осъществяване на кампании за 
здравна просвета.  

• Индивидуални и групови 
програми с децата и техните 
семейства. 

•  
•  

1.2. Създаване на нови 
социални услуги и 
увеличаване на 
капацитета на 
съществуващите услуги, 
които развиват и 
подкрепят форми на 
алтернативна семейна 
грижа  
 
 

Мярка 1.2.1. Предоставяне на 
подкрепа на близки и 
роднините, при които е 
настанено дете.  
 
Мярка 1.2.2. Развитие на 
приемната грижа и 
включване на поне 60 
работещи професионални 
приемни семейства към 
края на действие на 
Стратегията.  
 
 
Мярка 1.2.3.  . Развиване на 
услуги в подкрепа на 
кандидат-осиновители, 
осиновители и осиновени 
деца.  
 
 
 

Подкрепа за семействата на близки и 
роднини, които полагат грижи за дете 
от наличните и планирани за 
разкриване ЦОП. 
 Развитие на приемната грижа 
 
 
Центровете за обществена подкрепа 
ще изпълняват дейности по 
информационни кампании, оценка, 
обучение, назначаване и подкрепа на 
приемни семейства; 
Развиване на услуги в подкрепа на 
кандидат-осиновители, осиновители и 
осиновени деца.  
 
 

 
 

 

Включване на поне 60 работещи 
професионални приемни семейства 
към края на действие на 
Стратегията.  
• разкриването на Центрове за 

приемна грижа в областта.  
• Развитие на дейности по 

приемна грижа в към ЦОП във 
общините от  Областта.  

• Обучение и подготовка на 
кандидат осиновители от ЦОП.  

• Подкрепа на осиновители и 
осиновени деца ЦОП в 
съответната община. 
 

  

1.3. Разширяване на броя, 
капацитета и спектъра 
от дейности на 
социалните услуги за 
подкрепа на социалното 
включване на децата с 
увреждания. 
 

Мярка 1.3.1 Подкрепа към 
родителите с цел превенция 
на изоставянето на деца с 
увреждания и намаляване 
на настаняването на деца с 
увреждания в 
специализирани институции   
 
Мярка 1.3.2 Осигуряване на 
достъп до здравна грижа, 

 
Продължаване и утвърждаване на 
дейността на Център за социална 
рехабилитация и интеграция (ЦРСИ) ; 

 Разкриване и развиване на дейност в 
нови ЦСРИ  
 Предоставяне на подкрепа за 
семействата с деца с увреждания в 

• Да се разработи механизъм за 
сътрудничество между 
системата на здравеопазването 
и социалните услуги (ЦОП и 
ЦСРИ ) в случаите на риск от 
раждане на дете с увреждане с 
цел предоставяне на 
психологически консултации и 
подкрепа на родителите;  

• Създаване на мобилни екипи 
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медицинска и социална 
рехабилитация на деца с 
увреждания и подкрепа за 
техните семейства. 
 
Мярка 1.3.3 Осигуряване на 
достъп до адекватна и 
гъвкава дневна, почасова и 
заместваща грижа за поне 
30% от децата с увреждания 
според вида на техните  
увреждания, отглеждани в 
семейна среда. 
 
Мярка 1.3.4 Осигуряване на 
качествена интегрирана 
предучилищна подготовка и 
образование за поне 70% от 
децата с увреждания  
 
 
 

съществуващите и новоразкрити  
ЦОП. 
Разширяване на програмите, които 
предлагат домашни грижи - Личен 
асистент, Социален асистент и 
Домашен помощник за деца и лица с 
увреждания.  
Осигуряване на помощни средства 
чрез ДСП по Закона за интеграция на 
хората с увреждания.  
  
 Интегриране на децата с увреждания в 
масови училища с ресурсни учители - 
осъществява се от училищата, РИО на 
МОН, Екипа за комплексно 
педагогическо оценяване (ЕКПО) към 
РИО с подкрепата на общините; 
  
 
 
 

към услугите, които ще 
осигурят обхващането на 
децата с увреждания в 
изолирани населени места в 
Областта, където няма 
възможности за разкриване на 
стационарна рехабилитационна 
гриж 

• Превръщане на ЦДРИ - 
Етрополе  от услуга общинска 
дейност в услуга ДДД;  

• Създавене на мобилни екипи 
към ЦСРИ в Самоков и Правец 
с цел обхващане на възможно 
голяма част от децата с 
увреждания и техните родители 
в отдалечени населени места.  

• Разкриване на ЦСРИ в Долна 
баня и , гр. Годеч и с. Челопеч; 

•  Разкриване на ЦОП в гр. 
Сомков 

• Извършване на рехабилитация 
и работа с родителите на деца с 
увреждания в Дневния център 
за деца с увреждания в 
гр.Ихтиман; 

• Разкриване на два нови 
Центрове за деца с увреждания 
– в Ботевград и Божурище. 

• Всяка община в Софийска  
област да осигури разкриването 
и развиването на  социалните 
услуги – Личен асистент, 
Социален асистент и Домашен 
помощник;  

• Осигуряване на възможност за 
предоставяне на краткосрочна 
грижа за деца с увреждания;  

• Осигуряване на качествена 
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интегрирана предучилищна 
подготовка и образование за 
поне 70% от децата с 
увреждания; 

• Разработен план за действие в 
Областта, за разкриване / 
формиране на специализирани 
групи за деца с увреждания в 
масови детски градини – с 
конкретен план ; 

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

• Осигуряване на необходимата 
достъпна среда за децата с 
увреждания – в и извън 
сградата на училищата.  

• Адаптиране на средата 
(предоставяне на подходящо 
обзавеждане и оборудване) на 
яслите, детски градини и 
учебни заведения за прием на 
деца и младежи с увреждания. 

• Подготовка и обучение на 
персонала на масовите детски 
заведения и училища за работа 
с деца и младежи с увреждания. 

• Осъществяване на кампании и 
работа в общността за 
приемане на децата с 
увреждания в учебни и детски 
заведения; 
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1.4 Разширяване на броя, 
капацитета и спектъра 
от дейности на 
социалните услуги за 
подкрепа на включването 
и реализация на лицата с 
увреждания. 
 

 
Мярка 1.4.1 Развиване на 
ЦСРИ с мобилни екипи за 
обхващане на хората с 
увреждания в цялата 
територия на Софииска 
област 
 
Мярка 1.4.2 Разширяване на 
социалните услуги в 
домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на хората с 
увреждания и техните 
семейства. 
 
Мярка 1.4.3 Създаване на 
социални услуги за подкрепа 
на социалното включване и 
реализация на младежи, 
маргинализирани лица, 
групи, безработни и хора със 
зависимости. 
  

• Развитие на съществуващите 
ЦСРИ, чрез изграждане на 
мобилни екипи към тях; 

• Предоставяне на услугата Дневен 
център за въсрастни с деменция  
за удовлетворяване на здравни и 
рехабилитационни потребности, 
както и на потребностите от 
социални контакти и организация 
на свободното време.  

•  
• Спектърът на тези услуги обхваща 

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

•  Разширяване на обхвата на 
услугите, които предлагат 
домашни грижи за 
хора с увреждания; 

• Включване на допълнителни 
услуги в подкрепа на 
самостоятелния живот на лицата с 
увреждания:  

• Съдействие за осигуряване на 
адаптирана среда и технически 
помощни средства; 

• Подобряване на материалните 
условия за работа на Домашните 
социални патронажи. 

•  Разширяване на услугите в 
подкрепа на близките, които 

• Продължаване на 
функционирането на трите  
ЦСРИ в Софиийска област гр. 
Самоков, ЦСРИ – общинска 
услуга в  гр.Етрополе с 
тенденция за ДДД и ЦСРИ в гр. 
Правец. Развиване на мобилни 
екипи за обхващане на повече 
населени места в Областта.  

• Разкриване на шест  нови 
ЦСРИ  - в гр. Годеч, гр. Долна 
баня, с. Горна Малина, 

• с.Челопеч , гр.Костинброд и гр. 
Ботевград,с мобилни екипи към 
тях за предоставяне на услуги в 
съседни общини. 

• Продължаване дейността на 
Дневен център за възрастни 
хора с увреждания в гр. Правец 
– ДДД.  Разширяване дейността 
на новоразкрития ДЦДЛУ в  
гр. Златица – общинска услуга 
(с тендеция за ДДД) и 
превръщането му в 
междуобщинска услуга.  

• Разкриване на два нови 
Центъра - дневен център за 
възрастни с деменция в гр. 
Долна баня –  

• Разкриване на ДЦ за възрастни 
хора с увреждания в гр. 
Ихтиман;  

•  Да продължи предоставянето 
социални услуги в домашна 
сред чрез  националните 
програми - ДП, СА, ЛА, ОП 
”РЧР”; 

• Увеличение поне с 30% на 
наетите асистенти/домашни 

Решения на 
Общинските 
съвети за 
разкриване на 
услугите 
Заповед на 
Изпълнителния 
директор на АСП 
за ДДД 
 

2016-
2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016г. 
 
 
 
2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-
2020 
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полагат грижи за хора с 
увреждания в домашна 
обстановка.  

•  Подобряване на 
инфраструктурата и осигуряване 
на достъпна среда в общественото 
пространство, културни и здравни 
центрове, училища и детски 
градини.  

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

•  Прилагане на общински и 
национални мерки за осигуряване 
на по-широки възможности за 
самостоятелен живот ; 

• Насърчаване на социалното 
предприемачество и публично 
частните партньорства.  
 

помощнициза лица с 
увреждания. Дейностите ще 
бъдат осъществявани от 
общините и доставчиците 
насоциални услуги. 

• Увеличаване на броя на 
потребителите на Домашните 
социални патронажи и 
увеличаване на обхвата им във 
всички общини от  София 
област  с включване на повече 
хора с увреждания. 

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

• Обучение на хората с 
увреждания, жилище, доходи, 
достъп до услуги и 
подпомагане, адаптиране на 
публичния транспорт и 
сигнална уредба за хора с 
различен тип увреждания. 

• Разкриване на социални 
предприятия и други форми на 
заетост за реализация на хора с 
увреждания. 

1.5 Създаване на социални 
услуги за подкрепа на 
социалното включване и 
реализация на младежи, 
маргинализирани лица, 
групи, безработни и хора 
със зависимости. 
 
 

Мярка 1.5.1 Развиване на 
услуги за превенция и 
подкрепа за преодоляване на 
последиците от рисково и 
зависимо поведение на 
младежи и възрастни 
 
 
Мярка 1.5.2 Развиване на 
услуги за подкрепа и 
социална интеграция на хора 
с психични разстройства 
 

Развиване на услуги за превенция от 
ЦСРИ, и ЦОП в общините . 

 
Разработване и изпълнение на 
общински програми за изграждане на 
социални жилища.  

 Разкриване на Центрове за временно 
настаняване; 
Развитие на услугите за хора с 
психични разстройства за 

• Развитие на социални услуги 
замлади хора на възраст 18-
30г., след престой в 
специализирани институции; 

• Развитие на социални услуги за 
младежи и лица над 35 години, 
преодолели сериозен 
здравословен проблем, 
психическа или физическа 
травма, преодолели 
зависимости, след периода на 
лечение, жертви на домашно 
насилие или трафик, 

Споразумение за 
междусекторни 
услуги 
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удовлетворяване на здравни и 
рехабилитационни потребности, както 
и на потребностите от социални 
контакти и организация на свободното 
време.  

 

 
  
 

дълготрайно безработни лица, 
хора с вируса на ХИВ и СПИН. 
Разкриване на Центрове за 
временно настаняване в 
Етрополе, Костинброд, 
Драгоман и Горна малина;  

• Изграждане на Консултативен 
център за ресоциализация на 
лица със зависимости;  

• Разкриване на Социално-
учебно професионален център в 
гр. Етрополе; 

• Продължаване на дейността на 
защитеното  жилища в с. 
Дружево , община Своге за 
осигуряване на алтернативна 
резидентна грижа за 16 души с 
психични проблеми и 
зависимости и предотвратяване 
на институционализацията им. 

• Разкриване и развитие на 
Дневен център за възрастни 
хора с психични разстройства в 
гр. Долна баня; 

• Разкриване и развитие на 
Дневен център за възрастни 
хора с психични разстройства в 
гр. Долна баня; 

• Разкриване и развитие на 5 
ЦНСТ за възрастни хора с 
психични разстройства – 2 в гр. 
Долна баня , 1 в с. Видраре, 
община Праве в сградата на 
закрития ДДМУИ/, 2 в община 
Своге  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016г. 
 
 
2016г. 
 
 
2016г. 
 
 
2017г. 
 
 
2017-
2018г. 

 
 Направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа  
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2.1. Разработване на 
планове за 
закриване/трансформация 
на всички специализирани 
институции на 
територията на София 
област 
 
 

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

Създаване на общински работни групи 
за закриване / трансформиране на СИ 
за деца;  

 

 

 

 

 

 

 

Трансформация и подобряване на 
качеството на грижа в 
специализираните институции за 
възрастни хора с увреждания  и стари 
хора. 
 
 
 

• Създаване на общински 
работни групи в общините 
Ботевград, Долна баня, Елин 
Пелин и Правец, за 
разработване на планове за 
закриване; 

• Изработване на планове за 
закриване/трансформация на 4 
– те  СИ за деца в София 
област- ДДЛРГ за деца от 3/7 г. 
в с.Гурково, общ. Ботевград, 
ДДЛРГ за деца от 7 до 16/18 г. 
в с.Доганово, общ. Елин Пелин, 
с. Разлив, общ. Правец и гр. 
Долна Баня.  

• Разработени планове за 
трансформация и подобряване 
на качеството на грижа във 
всички специализирани 
институции за възрастни хора с 
увреждания и стари хора на 
територията на Областта. 

• Създаване на общински 
работни групи  в общините 
Пирдоп и  Своге  за 
разработване на планове за 
трансформация и подобряване 
качеството на грижа в СИ за 
възрастни хора с увреждания. 

Решения на 
Общинските 
съвети за 
трансформация или 
закриване на 
специализирани 
институции за деца 
Доклади и анализи 
за необходимостта 
от предприемане 
на съответната 
мярка 
Разработени 
планове за 
трансформация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016г. 

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

Мярка 2.2.1. Осигуряване на 
семейна среда за поне 50% 
деца от институции чрез 
реинтеграция в 
биологичното, разширеното 
семейство, осиновяване и 
настаняване в алтернативна 
семейна грижа.  
 

• Реинтеграция в биологичното 
семейство. 

 
 
 
 
 
 
 

• Консултиране и подкрепа на 
семейства в риск за 
възстановяване на 
прекъснатите връзки;  

• Подкрепа на детето при 
реинтеграция в семейството;  

• Услуги за изграждане на 
родителския капацитет.  

• За изпълнението на тази 
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•  Интеграция в разширено 

семейство – услугите по 
интеграция на децата в семейство 
на роднини и близки; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Настаняване на деца от СИ в 

приемни семейства. Услугите ще 
се предоставят от ЦОП в 
общините и ще включват:  
 
 
 
 

• Настаняване на деца от СИ в 
приемни семейства.  
 
 
 
 

 

•  Подкрепа на процеса на 
осиновяването.  

дейност ще бъдат сформирани 
мобилни екипи към ЦОП по 
реинтеграция в семейна среда 
на децата, настанени в СИ.  

• Консултиране и подкрепа за 
възстановяване на 
прекъснатите връзки на децата 
с близки и роднини Подкрепа 
на детето в периода на 
адаптация в разширеното 
семейство;  

• Подкрепа на роднини и близки 
при поемане на грижата за 
деца, отглеждани в институции;  

• Консултиране, практическа 
подкрепа, съдействие, 
информиране, посредничество,   

• Материална и финансова 
подкрепа в процеса на 
отглеждане на изведените деца.  
 

• Информационни срещи по 
приемна грижа;  

• Оценяване и обучение на 
бъдещи приемни родители;  

• Подкрепа при предоставяне на 
приемната грижа.  
 

• Провеждане на кампании и 
информационни срещи;  

• Подбор и обучение на приемни 
родители; 

• Сключване на договори, 
подкрепа при предоставяне на 
приемната грижа. 
 

• Обучение и психологическа 
подкрепа на кандидат – 
осиновители в 
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предосиновителния  период;  
• Подкрепа на детето и на 

семейството в 
следосиновителния период.  

2.3Създаване на нови 
социални услуги от 
резидентен тип със среда, 
близка до семейната, за 
децата, които не могат 
да бъдат изведени в 
семейна среда. 
Подобряване качеството 
на съществуващите 
услуги от резидентен 
тип. 

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

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

Разкриване на нови ЦНСТ за 
превенция на институционализацията 
и извеждане на децата и младежите от 
специализираните институции:  
             
 

• Продължаване на дейността на 
съществуващите три  ЦНСТ  за 
деца и младежи в гр.Ботевград 
и гр. Правец и ЦНСТ – гр. 
Самоков; 

• Разкриване на 3 нови ЦНСТ в 
гр. Пирдоп - за деца от 0-3 г., 
след закриване на ДМСГД  в  
гр. Златица и в гр. Правец, за 
деца от 7-18 г. и в гр. Драгоман 
за деца от 3 до 14 г. ЦНСТ в 
гр.Драгоман ще приема деца от 
КЦДЖТН, когато връщането 
им в семейна среда  е рисково и 
за избягване настаняве в 
институция.  

Решения на 
Общинските 
съвети за 
разкриване на нови 
услуги 

 

2.4 Закриване и 
трансформация на 
съществуващите 
специализирани 
институции за деца. 
 
 

Мярка 2.4.1. Закриване на  
ДМСГД в гр. Златица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закриване на  ДМСГД в гр. Златица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преглед и анализ на 
индивидуалните оценки на децата 
от мултидисциплинарен екип с 
участие на представители на 
Д”СП”, ДМСГД, РЦЗ и НПО. 
Проследяване на актуализирането 
на плановете за действие и 
плановете за грижа на всяко дете и 
последващото им изпълнение.  
Изпълнение на индивидуалните 
планове за настанените деца. 
 Превенция на настаняването на 
деца в ДМСГД  
Закриване на ДМСГД като 
специализирана институция за 
дългосрочно отглеждане на деца до 
края на 2016 година.  
 Обособяване на нова услуга в 
сградата.  

Актуализирани на 
планове за 
действие 
Пртоколи от 
мултидисциплинар. 
екипи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016г. 
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Мярка 2.4.2 Трансформация 
на ДДЛРГ  „Надежда” в с. 
Гурково, община Ботевград. 
 
 
 
 
Мярка 2.4.3 Трансформация 
и закриване на ДДЛРГ в с. 
Доганово, община Елин 
Пелин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 
2.4.4Преструктуриране на 
ДДЛРГ “Констанца 
Ляпчева”, гр. Долна баня”. 
 
 
 
 
 
 
МЯРКА 
2.4.5Трансформиране и 
закриване на ДДЛРГ “Свети 
Иван Рилски”,  
с. Разлив, община Правец 

 
Трансформация на ДДЛРГ  „Надежда” 
в с. Гурково, община Ботевград.  
 
 
 
 
 
 Трансформиране на ДДЛРГ - с. 
Доганово чрез значително намаляване 
на броя на настанените деца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Преструктурирането на ДДЛРГ – 
Долна баня чрез значително 
намаляване на броя на настанените 
деца- реинтегриране, настаняване в 
приемно семейство, извеждане в 
ЦНСТ.  

 

 
 
Трансформиране на ДДЛРГ – с. Разлив 
чрез значително намаляване на броя на 
настанените деца  

 
Изпълнение на Изпълнение на 
индивидуалните планове за 
настанените деца . 
 Превенция на настаняването на 
деца в ДДЛРГ . 
 
 
Настаняване в семейства на близки 
и роднини, приемни семейства и 
извеждане в ЦНСТ. Предвижда се 
през 2016 г. капацитетът на СИ да 
бъда намален със  50%.  
 Изпълнение на индивидуалните 
планове за настанените деца;  
Превенция на настаняването на 
деца в Закриване на ДДЛРГ като 
специализирана институция за 
дългосрочно отглеждане на деца  
Обособяване на нова услуга в 
сградата за настанените деца  
 

 

 

Изпълнение на индивидуалните 
планове за настанените деца; 

Превенция на настаняването на 
деца в ДДЛРГ „Констанца Ляпчева”  

 

 

Реинтегриране, настаняване в 
приемно семейство, извеждане в 
ЦНСТ.  Намаляване на капацитета 
на 25 места; Изпълнение на 
индивидуалните планове за 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017г. 
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 настанените деца  
Извеждане на част от  настанените 
деца в новоразкрито ЦНСТ; 
 Превенция на настаняването на 
деца в ДДЛРГ “Свети Иван Рилски”  
Закриване на институцията  
Обособяване на нова услуга в 
сградата; 

 
2017г. 

 
 
 

 
2019г. 

2.5Подпомагане на 
социалната интеграция 
на младежите, 
напускащи 
специализирани 
институции. 
 
 

Мярка 2.5.1 Програми за 
социални умения на децата, 
настанени в СИ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 2.5.2 Разкриване на 
защитени жилища и ЦНСТ 
за деца и младежи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Развиване на програми в ДДЛРГ  в 
София област  за изграждане на 
социални умения на настанените 
деца и младежи и подготовка за 
самостоятелен живот след 
напускане на институцията.  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

• Продължаване на дейността  на  
ЗЖ за младежи с увреждания в 
с. Видраре, община Правец. 
Разширяване на спектъра от 
услуги, насочени към социална 
интеграция и самостоятелен 
живот.  

• Продължаване на дейността  на 
2 наблюдавани  жилища за 
младежи – в с Гурмазово, 
община Божурище и с. 
Скравена, община Ботевград. 

• Разширяване на спектъра от 
услуги, насочени към социална 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017г. 
 

2019г. 
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Мярка 2.5.3 Програми за 
социална и трудова 
интеграция на младежите, 
напуснали СИ 
 
 
 

 
• Мярка 2.5.3. Програми за 

социална и трудова интеграция на 
младежите, напуснали СИ 

 
 

интеграция и самостоятелен 
живот; 

• Стартиране на две нови 
наблюдавани жилища за 
младежи напускащи ДДЛРГ – в 
гр. Елин Пелин – капацитет 8,  
и в гр. Правец - стартиране на 
услугата през 2019 г. 

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

•  Програми за професионална 
квалификация на младежите, 
напуснали СИ - включване в 
курсове за професионална 
квалификация към Дирекция 
Бюро по труда (ДБТ), и/или по 
проекти, подкрепени от 
Оперативната програма за 
развитие на човешките ресурси 
и Националните програми за 
заетост.  

•  Прилагане на общински и 
национални мерки за 
осигуряване на достъп до 
заетост за младежите, 
напуснали СИ – стимулиране 
на работодателите, програми за 
субсидирани работни места и 
др.  

•  Прилагане на общински мерки 
в подкрепа на младежите, 
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напуснали СИ, за осигуряване 
на жилище (като настаняване 
под наем в общинско жилище, 
подкрепа чрез лимитиран във 
времето субсидиран наем). 

2.6 Разкриване на  
социални услуги от 
резидентен тип със среда, 
близка до домашната, за 
лица с увреждания и 
стари хора. 
 
 

Мярка 2.6.1. Изграждане  и 
развитие на  социални 
услуги от резидентен тип за 
настаняване на хора с 
увреждания, които имат 
нужда от резидентна грижа в 
среда, близка до семейната. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 2.6.2. Предоставяне 
на алтернативни социални 
услуги на стари хора. 
 

Развитие на  социални услуги от 
резидентен тип за настаняване на хора 
с увреждания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планиране на услуги  от типа „малък 
групов дом” с малък капацитет и 
подобрена среда за стари хора с ниски 
доходи, които не са в състояние да 
живеят сами.  
 

•  Разкриване на Центрове за 
настаняване от семеен тип  за 
възрастни хора с деменция :  
1 в гр. Долна баня, стартиране 
на услугата  2016 г. ;  

• 1 в с.Божурище , стартиране 
2018;            

•  Разкриване на Центрове за 
настаняване от семеен тип  за 
възрастни хора със  сетивни 
нарушения: 2 нови в гр. Пир.;       

• Разкриване на Центрове за 
настаняване от семеен тип  за 
възрастни хора с умствена 
изостаналост : 1 в община 
Своге ;  
1 в с. Видраре , община Правец;  

• Разкриване на Центрове за 
настаняване от семеен тип  за 
възрастни хора с физически 
увреждания: 1 в с. Калотина ;  
1 в с. Видраре, община Правец;  

•  Продължаване на дейността на 
2 ЗЖ за възрастни хора с 
физически увреждания -1 в гр. 
Правец и 1 в с. Калотина, 
община Драгоман. 

• Провеждане на общински 
политики за стимулиране на 
публично частните 
партньорства за разкриване на  
на модерни  социални услуги в 
Софийска област - частни 
домове за стари хора, хосписи 

Решения на 
Общинските 
съвети за 
разкриване на 
услугите 
Заповед на 
Изпълнителния 
директор на АСП 
за ДДД 
 

2016г. 
 
 
 
 

2018г. 
2018г-
2019г. 

 
 
 
 

 
2017г. 
2018г. 

 
 

2017г. 
 

2019г. 
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дневни центрове. 
2.7 Подобряване 
качеството на грижа в 
институциите за хора с 
увреждания и стари хора 
и предлагане за 
трансформиране на 
социални услуги в 
общността. 
 

Мярка 2.7.1. Повишаване на 
качеството на 
предоставяните услуги в 
специализираните 
институции за възрастни 
хора с увреждания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 2.7.2 Повишаване на 
качеството на 
предоставяните услуги в 
специализираните 
институции за стари хора. 
 
 

Предприемане мерки за повиша на 
качеството на предоставяните услуги в 
специализираните институции за 
възрастни  хора с увреждания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предприемане мерки за повиша на 
качеството на предоставяните услуги в 
специализираните институции за стари 
хора. 
 
 
 
 

• Подобряване на материалните и 
битови условия, и качеството 
на грижи в ДВХСН гр.Пирдоп 

• Монтиране на система за 
повикване с леснодостъпни 
бутони за алармен сигнал в 
спалните помещени, монтиране 
на парапети за лесен достъп до 
сервизните помещения, 
осигуряване на достатъчно 
лично пространство на 
потребителите. 

• Осигуряване на психологическа 
подкрепа. Осигуряване 
възможност на потребителите 
да ползват услуги в общността 
(ДЦДЛУ – гр. Златица). 

• Закриване на специализираната 
институция ДВХСН 
(Съобразно Плана за действие 
по Национална стратегия за 
дългосрочна грижа). 

• Предприемане на мерки за 
извеждане на потребителите, 
които не отговарят на профила 
на институцията, настанени в 
ДВХПР, с. Лакатник,община 
Своге.  

• Намаляване капацитета на 
ДВХПР. Преустрояване и 
ремонт на сградния фонд. 

• ДСХ – Етрополе - Обособяване 
на  сектор за трудноподвижни 
потребители, който да  се 
оборудва със специализирано  
обзавеждане и помощни 
средства.Пускане в 
експлоатация на кухненския 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение на 
Общински съвет  за 
закриване на 
специализираната 
институция 
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блок в СИ. 
• ДСХ - с. Ковачевци: 

Назначаване  на специалисти / 
психолог или трудотерапевт/, с 
цел осигуряване на подкрепа на 
потребителите. Изграждане на  
помощно съоръжение между 
първия и втория етаж на 
сградата. 

• ДСХ „сем. Д-р Калинкови”- 
гр. Самоков. Освидетелстване 
документално и извеждане на 
лицата с дементни проблеми в 
подходяща за профила им 
услуги. 

 Направление 3: Повишаване на качеството на предоставяните услуги в специализираните институции за стари хора. 
3.1 Да се осигурят 
условия за пълноценен и 
достоен живот на 
хората с увреждания  и 
стари хора в семейна 
среда   
 
 

Мярка 3.1.1 Разширяване 
на социалните услуги в 
домашна среда за подкрепа 
в ежедневието на хората с 
увреждания и техните 
семейства.  
 
 
 

Развиване на мрежата от социални 
услуги в системата на „Домашен 
социален патронаж” за осигуряване на 
условия за спокоен и достоен живот на 
хората с увреждания и старите хора; 
Продължаване и  развиване на 
услугата  „Обществена  трапезария” за 
социално слаби и самотно живеещи 
лица и семейства, като се търсят  
алтернативни  
източници за финансиране на услугата 
целогодишно. 
 Осигуряване на информация, 
съдействие и посредничество от 
представители на ДСП и социалните 
услуги за улесняване на достъпа до 
медицински изделия, помощни 
средства, приспособления и 
съоръжения, добавки за социална 
интеграция и достъпна среда в дома на 
децата и възрастните с увреждания по 
програмите на АХУ и Закона за 

Увеличаване на броя на 
потребители на „Домашен социален 
патронаж” с поне 20%, увеличаване 
на обхвата на населените места в 
общините.  
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интеграция на хората с уреждания.  
 Предоставяне на специализирана 
подкрепа на близките, които полагат 
грижи за хора с увреждания в домашна 
обстановка– информиране и 
консултиране (здравно, 
психологическо, социално, 
юридическо) от ЦСРИ.  
Осигуряване на социално включване 
на хората с увреждане и стари хора в 
местните клубовете на инвалида и  
пенсионера. 

3.2.Да се осигури достъп 
до развитие за 
етническите общности в 
неравностойно 
положение и уязвими 
групи. 
 
 

Мярка 3.2.1. Да се осигури 
социално и икономическо 
включване на уязвими групи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 3.2.2 Развиване на 
целеви общински 
политики/мерки за 
социално включване на 
хората с увреждания. 
 
Мярка 3.2.3 Работа на 
здравни медиатори за 
подобряване на достъпа до 
здравеопазване във високо 
рисковите ромски 
общности.  

Да се осигури социално и 
икономическо включване на уязвими 
групи. 
 
 
 

Предоставяне на мобилни услуги за 
деца и семейства от уязвими 
етнически групи във всички 
общини в областта.  
 
Предоставяне на подкрепа в 
съществуващите и 
новизградените ЦОП във всички 
общини в областта на семейства и 
деца с риск 
  
Провеждане на ежегодна трудова 
борса за хора с увреждания. 

 

  

3.3. Да се създадат 
условия за реинтеграция 
на рискови общности, 
индивиди и уязвими групи 

Мярка 3.3.1. Развиване на 
услуги за превенция на 
рисково и зависимо 
поведение, насочени към 

Развиване на дейности по превенция в 
ЦОП и ЦСРИ за подпомагане 
приобщаването на рисковите групи 
към обществото.  

Включване на родителите и 
семействата в смесени социално-
образователни услуги и кампании 
за превенция на домашното 
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с рисково и зависимо 
поведение.  
 
 

младежи и възрастни.  
 
 
 
Мярка 3.3.2 Услуги за 
реинтеграция на лица със 
зависимости и проблемно 
поведение.  
 

 
 
 
Услуги за хора в пробация, 
зависимости и проблемни поведение.  
 

насилие, трафика, зависимостите и 
рисковото поведение, изпълнявани 
от училища, училищни 
настоятелства ЦОП и НПО. 
 Разработване и изпълнение на 
Общински програми за изграждане 
на Социални жилища с външно 
финансиране.  
Консултиране, подкрепа за 
реинтеграция, курсове за 
професионална квалификация, 
които се изпълняват съвместно от 
Пробационни съвети, ДБТ, ДСП.  
Предоставяне на подкрепа на лица 
със зависимости и проблемно 
поведение. Услуги предоставяни от 
ЦОП и ЦСРИ . 

Направление 4 Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги. 
4.1Продължаване 
изграждането  и 
развитието на 
капацитет за управление 
и планиране на социални 
услуги в структурите на 
общинско ниво. 
 

Мярка 4.1.1. Адекватно 
ресурсно обезпечаване на 
развитието на отделите, 
ангажирани с 
администрирането и 
управлението и развитието 
на социалните услуги на 
територията на всяка от 
общините в областта.  
 

Повишен капацитет за управление на 
СУ на поне 50 представители на 
администрацията, дирекции социално 
подпомагане и поне 100  души 
персонал на доставчиците на услуги;  
 

Организиране на поредица от 
въвеждащи и надграждащи 
обучения за професионалистите, 
които ще бъдат ангажирани със 
създаването и управлението на нови 
социални услуги, за да се 
придобият адекватни управленски 
умения и практика.  
Организиране на обучения, 
семинари и конференции за обмяна 
на опит и добри практики, 
осигуряващи развитие на 
професионалните компетенции за 
създаване и прилагане на 
ефективни системи за управление 
на човешките ресурси;  
Привличане и развитие на 
специалисти, чрез стажантски 
програми и /или преобучение на 
специалисти и осигуряване на 
помощен персонал от социални 
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услуги, след закриване на социални 
услуги в общините от областта;  
 Привличане на специалисти чрез 
други доставчици на социални 
услуги/или с НПО, в рамките на 
съществуващи или новосъздадени 
партньорски взаимодействия на 
местно и регионално ниво, с цел по-
ефективно и гъвкаво използване на 
съществуващия набор от 
специалисти в общините и в 
областта или с цел оптимизиране на 
разходите за високо квалифициран 
персонал.  

4.2Развиване капацитет 
за управление на 
социални услуги в 
доставчиците на 
социални услуги. 
 

Мярка 4.2.1. Развитие на 
професионални умения и 
опит за гъвкаво и 
ефективно управление на 
социалните услуги  
Мярка 4.2.2. Повишаване на 
квалификацията и умения 
на управленския персонал в 
действащите социални 
услуги  
Мярка 4.2.3. Въвеждане на 
системи на супервизия  
 

• Осъществяване на поредица от 
базисни и надграждащи обучения 
за повишаване на управленския 
опит и квалификацията на 
работещите в СУ  

• Осигуряване на обучение и 
периодични консултации за 
ръководителите (ръководните 
екипи) на доставчиците на 
социални услуги на местно ниво 
(най-малко веднъж годишно), с 
цел повишаване на 
компетентността им по 
отношение на планирането, 
осигуряването и ефективното 
управление на финансовите 
средства и други ресурси, 
необходими за осъществяване на 
набора от социални услуги, 
предоставяни от съответния 
доставчик.  

•  Осигуряване на обучение и 
методическа подкрепа за 
повишаване на компетентността 
на специалистите, управляващи 

• Изградена мрежа от достъпни 
и качествени социални услуги 
в Софийска област, 
осигуряваща възможност за 
повишаване качеството на 
живот на максимален брой 
деца и лица, попаднали или 
живеещи в риск, чрез 
предоставяне на пълноценна 
грижа за създаване на условия 
за реално включване; 
 

• Подобрено равнище на 
създадени възможности за 
достъп до услуги на 
максимален брой нуждаещи се 
хора;  
 

• Подобрен достъп до социални 
услуги на отдалечени и 
разпръснати рискови групи 
чрез развитие на мобилни 
услуги в цялата област; 

 
• Увеличени с 30% брой на 
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социалните услуги, за познаване и 
ефективно прилагане на 
съществуващата нормативната 
уредба и добрите практики за 
администриране и управление на 
социални услуги в България.  

•  Осигуряване на обучение, 
възможности за обмяна на опит и 
консултиране по въвеждане на 
практика за работа с доброволци 
при предоставянето на социални 
услуги на местно и регионално 
ниво;  

•  Осигуряване на възможности за 
участие в работни срещи, 
конференции, обучителни 
пътувания/стажантски програми и 
др. тип дейности, осигуряващи 
обмен на опит и професионално 
развитие на управленския екип на 
доставчиците;  

• Въвеждане на системи за 
документиране на опита и 
добрите практики, и за 
популяризиране на резултатите от 
предоставяните услуги, 
популяризиране на дейностите по 
предоставяне на услугите на 
местно и регионално ниво.   

• Разработването и въвеждането на 
ефективни системи за супервизия 
в практиката на доставчиците ще 
стимулира развитието на 
капацитета за реализиране на 
Областната стратегия за развитие 
на социалните услуги в област 
Добрич и ще осигури качество на 
предоставяните услуги. 

• Поредица от обучения, които да 

ангажираните лица, доставящи 
интегрирани услуги;лични и 
социални асистенти, домашни 
помощници и др; 

 
• Повишен капацитет за 

управление на СУ на поне 50 
представители на 
администрацията, дирекции 
социално подпомагане и поне 
100  души персонал на 
доставчиците на услуги;.  
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развият капацитета на 
доставчиците на общинско и 
регионално ниво за 
осъществяване на супервизия, 
съобразена със спецификата на 
предоставяните услуги.  

•  Въвеждане на практиката за 
осъществяване на индивидуална и 
групова супервизия, като елемент 
от системата за управление на 
човешките ресурси и като 
средство за осигуряване на 
качество на предоставяните 
услуги. 

4.3 Развиване  на 
капацитет за 
предоставяне на 
социални услуги. 
 

Мярка 4.3.1. Повишаване на 
квалификацията и 
уменията на персонала, 
директно ангажиран в 
предоставянето на 
социални услуги.  
 

• Осигуряване на поредица от 
обучения за специалистите - 
социални работници, психолози, 
специални педагози, 
рехабилитатори и др., както и за 
помощния персонал, ангажиран в 
директното предоставяне на 
социалните услуги, които да 
осигурят:  

• Обогатяване на знанията и опита 
им за ефективна работа по случай;  
осигуряване на активното участие 
на клиента в процеса на работата 
по удовлетворяване на неговите 
потребности, подбор на 
специфичните дейности, свързани 
с предоставянето на социалната 
услуга; 

• Оценка на въздействието, 
документиране на добрите 
практики в работата по случай.  

• Придобиване на знания и умения 
за качествено предоставяне на 
социалните услуги, в които са 
ангажирани. 

• Увеличени с 30% брой на 
ангажираните лица, доставящи 
интегрирани услуги;лични и 
социални асистенти, домашни 
помощници и др; 
 

• Повишен капацитет за 
управление на СУ на поне 50 
представители на 
администрацията, дирекции 
социално подпомагане и поне 
100  души персонал на 
доставчиците на услуги 
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•  Провеждане на обучения, които 
да осигурят усвояване на 
специфични умения за планиране 
на професионалното развитие и 
кариерно израстване, умения за 
работа в екип и ефективно 
общуване, работа по проекти, 
взаимодействие с различни 
институции, и др.  

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

• Осигуряване на възможности за 
участие в работни срещи, 
конференции, обучителни 
пътувания/стажантски програми и 
др. на регионално, национално и 
европейско ниво, осигуряващи 
обмен на опит и професионално 
развитие на специалистите, които 
директно предоставят социални 
услуги. 

4.4.Развиване на 
публично-частни 
партньорства в 
областта на социалните 
услуги. 
 

Мярка 4.4.1. Умения за 
насърчаване на 
изграждането на 
партньорства и работа в 
мрежа  
 

•  Организиране на обучения, 
семинари, работни срещи и др. 
осигуряващи формиране и 
развитие на умения за изграждане 
и поддържане на ефективни 
партньорства на местно и 
областно ниво и работа в мрежа.  

•  Предоставяне на консултации, 
фасилитация, обучителни модули 
и обучения през практика за 
междуобщинско и междусекторно 
взаимодействие 

• Ефективно взаимодействие между 
общинска администрация, ДСП и 

• Подобрено равнище на 
създадени възможности за 
достъп до услуги на 
максимален брой нуждаещи се 
хора;  

• Подобрен достъп до социални 
услуги на отдалечени и 
разпръснати рискови групи 
чрез развитие на мобилни 
услуги в цялата област; 

• Увеличени с 30% брой на 
ангажираните лица, доставящи 
интегрирани услуги;лични и 
социални асистенти, домашни 
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НПО;  
• Механизми и подходи за 

осигуряване на подкрепа от 
гражданския сектор за областната 
стратегия; умения за 
мобилизиране на потенциала на 
НПО за управление и 
предоставяне на социалните 
услуги, иницииране и изпълнение 
на мерки за социално включване 
на общинско и областно ниво;  

• Обучения и консултиране за 
подобряване на условията за 
включване на НПО като външни 
доставчици на услуги.  

•  Създаване и използване на 
програми за обмен на различни 
професионалисти, в рамките на 
общините и в областта.  

•  Документиране и 
популяризиране на добрите 
практики в общините и в областта 
за осъществяване на партньорски 
взаимодействия при 
предоставянето и/или 
управлението на социални услуги 
и добрите практики за работа в 
мрежа при осъществяването на 
кампании за превенция на 
рисковото поведение или 
кампании за популяризиране на 
услугите. 

помощници и др; 
• Повишен капацитет за 

управление на СУ на поне 50 
представители на 
администрацията, дирекции 
социално подпомагане и поне 
100  души персонал на 
доставчиците на услуги;.  
 

       Направление 5: Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги. 
5.1.Стимулиране и 
развиване на 
междуобщинското 
партньорство в 
социалните услуги. 
 

Мярка 5.1.1. Изграждането 
на партньорство и работа в 
мрежа. 
 

• Организиране на обучения, 
семинари, работни срещи и др. 
осигуряващи 
формиране и развитие на умения 
за изграждане и поддържане на 
ефективни партньорства на 

• Развити и функциониращи 
поне 4 нови за Софийска 
област услуги за деца, 
семейства и маргинализирани 
лица, работещи на областно 
ниво;  
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местно и областно ниво и работа в 
мрежа. 

•  Предоставяне на консултации, 
фасилитация, обучителни модули 
и обучения през практика за 
междуобщинско и междусекторно 
взаимодействие: 

• Ефективно взаимодействие между 
общинска администрация, ДСП и 
НПО; 

• Механизми и подходи за 
осигуряване на подкрепа от 
гражданския сектор за 
Стратегията;    

• Умения за мобилизиране на 
потенциала на НПО за управление 
и предоставяне на социалните 
услуги, иницииране и изпълнение 
на мерки за социално включване 
на общинско и областно ниво; 

• Обучения и консултиране за 
подобряване на условията за 
включване на НПО като външни 
доставчици на услуги. 
 Документиране и 
популяризиране на добрите 
практики в общините и в 
областта за осъществяване на 
партньорски взаимодействия при 
предоставянето и/или 
управлението на социални услуги 
и добрите практики за работа в 
мрежа при осъществяването на 
кампании за превенция на 
рисковото поведение или 
кампании за популяризиране на 
услугите. 

• Осъществени поне 5 
междуобщински социални 
услуги, обхващащи 
потребители от повече от 1 
община;  
Инициирани и развити поне 5 
смесени междусекторни 
услуги и/или мерки за 
социално включване на 
уязвими общности и 

5.2.Развиване на 
ефективни механизми за 

Мярка 5.2.1. Създаване на 
различни форми на 

Подписване на Споразумения за 
съвместна работа за иницииране и 
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междусекторно 
сътрудничество и услуги. 
 

партньорства. 
 

изпълнение на общи дейности, 
междуобщински и смесени услуги – 
определят се рамкови правила и 
области на съвместна работа; 
формализират се и се издигат на по-
високо ниво традиционно добри 
взаимоотношения. 
 Организиране на работни срещи, 
обучения, семинари, обмяна на опит и 
добри практики. Междуобщинските 
срещи са с участието на всички 
заинтересовани институции, в чиито 
компетенции попадат групите в риск 
(като ДСП, ДБТ, доставчици на 
социални и здравни услуги, училища, 
НПО и др.). 
 Предоставяне на консултации, 
фасилитация, обучителни модули и 
обучения през практика за 
междуобщинско и междусекторно 
взаимодействие. 
 Планиране и изпълнение на 
съвместни проекти с допълване на 
наличните ресурси на съседни общини 
за изпълнение на Областната 
стратегия и на общинските стратегии. 
Съвместно развитие на мобилни екипи 
за осигуряване на подкрепа на хора с 
увреждания и самотни стари хора в 
изолирани населени места. 
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Раздел В: План за действие 

6 Управление и координация на изпълнението на 
стратегията 

6.1 Структури за координация на областно и общинско ниво  
Областен управител  
Областният управител отговаря за изпълнението на Областната стратегия за развитие на 
Софийска област. Областният управител има ясно определени отговорности и правомощия 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 планове за развитие на социалните услуги; 

• Координира работата на РДСП и кметовете на общини в изготвянето на годишен план за 
изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги; 

• Внася за одобрение в Областния съвет за развитие годишен доклад за изпълнение на 
стратегията; 

• Координира цялостното изпълнението на Стратегията; 
Роля на Регионална дирекция за социално подпомагане – Софийска област:  

• 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; 

Дирекции социално подпомагане – В Софийска област има 10 Д “СП”: Ихтиман (обхваща 
общините Ихтиман, Мирково, Костенец); Самоков (общините Самоков и Долна баня); 
Костинброд (Костинброд и Божурище); Своге (Своге и Годеч); Пирдоп (Пирдоп, Златица, 
Антон, Челопеч, Чавдар и Копривщица), Елин Пелин (Горна Малина и Елин Пелин); Етрополе; 
Правец; Ботевград и Сливница (Сливница и Драгоман). Роля и отговорности:  

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

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

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

• Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната Стратегия за развитие 
на социалните услуги на тяхната територия.  

• Разработват, приемат и прилагат Общински стратегии за развитие на социалните 
услуги за периода 2016 – 2020 г., чрез които на територията на всяка община се 
реализира Областната стратегия за развитие на социалните услуги.  

• Разработват, приемат и осъществяват годишни планове за действие.  

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

• Кметът на общината организира изработването на общинските програми и планове 
за развитие на социални услуги на територията на общината и на програмата за 
реализацията му, съгласува с Обществения съвет по социално подпомагане и внася 
за обсъждане и приемане от Общинския съвет; 

• Кметът на общината след съгласуване с Обществения съвет представя годишен и 
заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския 
план за развитие на социални услуги за одобряване от Общинския съвет и участва в 
осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на общинския 
план за развитие на социалните услуги като част от Областната стратегия; 

Регионалният инспекторат по образованието – София регион 

• Отговаря съвместно с РДСП за координирането и изпълнение на дейностите от 
стратегията, свързани с образованието, като осигуряване на достъп до качествено 
образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на 
необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици, интегриране в 
системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата и от 
СИ, и контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални 
образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на 
децата с увреждания и пр.  

Регионална здравна инспекция – Софийска област 

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

• 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. 

Регионална служба по заетостта – София чрез Бюрата по труда в Софийска област 

• Разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на рискови 
групи;  

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

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

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

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 на Стратегията като представители на гражданското общество и групите в риск 
в Софийска област.  

Механизми на партньорството 
Подкрепа на националната реформа за грижа за децата в България и в частност - за 

децата, настанени в ДМСГД чрез съгласие между Областния упарвител на Софийска област и 
„Надежда и домове за децата-клон България” за съвместна работа и подкрепа в процеса на 
реализиране на поставените цели в Националната стратегия „Визия за 
деинституционализацията на децата в Република България", приета с Решение на 
Министерския съвет от 24.02.2010 г., както и постигането на резултатите по предвидените 
проекти в Плана за действие към Националната стратегия, приет с Решение на Министерския 
съвет от 24.11.2010 г., насочени към реформиране на Домовете за медико-социални грижи за 
деца (ДМСГД) на територията на страната.  

Създаденият механизъм следва приоритетите, включени в Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги 2016-2020 г.  

6.2 Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО   
Областните и общинските стратегии са отворени системи, които следват динамиката на 

промяната в развитието на показателите, които определят възникналите нови потребности на 
рисковите групи. Мониторингът и оценката на Областните стратегии за развитие на 
социалните услуги е естествен завършек на процеса по планиране, предоставяне и управление 
на социалите услуги на територията на дадена област.  

 С тази задача се занимава областното Звено за мониторинг и оценка (ЗМО), което 
прилага на практика системата за мониторинг и оценка, разработена като неразделен 
компонент на областните стратегии. То се обособява като относително самостоятелна 
структура с решение на Областния съвет за развитие, или със заповед на областния 
управител.Звеното за мониторинвг и оценка се сформира след изготвяне и приемане на 
областната стратеги.  
 Звеното за мониторинг и оценка е двустепенна структура и се състои от основен и 
разширен състав. Основният екип на ЗМО обхваща 6–8 души  от областна администрация, 
РДСП и ДСП, експерти, НПО и др. Основният екип на ЗМО поема координацията на 
цялостната дейност по мониторинг и оценка, разработва годишен мониторингов доклад за 
изпълнението на стратегиите. ЗМО изпълнява и методическа роля, предоставяйки консултации 
и практически съвети на общините и доставчиците на услуги за подобряване на координацията 
по места. Звеното се ангажира също с разпространението на резултатите от мониторинга и 
оценката, организира провеждането на външна оценка на изпълнението на стратегиите. 
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В подкрепа на основния екип се създава разширен екип по мониторинг и оценка, който 
включва представители на всички общини, представители на ДСП и на други регионални звена 
на държавни институции и свързани сектори – РИО на МОН, РСЗ, РЦЗ. Разширеният екип на 
ЗМО участва в планирането и организацията на дейностите по мониторинг, в дискусии за 
определяне на ключовите въпроси, на които трябва да се търси отговор. Сред основните задачи 
на разширения екип е събирането и систематизирането на информация за базовите индикатори 
по общини и за социалните услуги и дейности. Заедно двата екипа формулират ключовите 
мониторингови въпроси, обсъждат заключенията на докладите за мониторинг и оценка и 
разпространяват направените препоръки.  

Анализът на изпълнението на дадена стратегия не е самоцелен процес, тъй като той 
събира информация за постигнатите и непостигнатите цели, заложени в нея, и дава реална 
представа за необходимите предстоящи дейности. Оценявайки състоянието на системата от 
социални услуги на областно ниво, се събира информация, която да послужи като основа за 
планиране на бъдещото й развитие. По този начин мониторингът и оценката са едно 
необходимо начало за развитие на устойчива, модерна и интегрирана система от социални 
услуги на областно ниво. 

Мониторингът и оценката са инструменти на доброто управление при 
упражняването на политическа, икономическа и административна власт на всички 
нива.Те измерват каква промяна е постигната чрез извършената интервенция и доколко 
тя отговаря на предварително заложените цели и резултати. 

Основна задача при мониторинга е да се следи процесът на изпълнение и да се 
измерва напредъкът в постигането на заложените цели и ефективността на областната 
стратегията и интервенциите в хода на тяхната реализация. В резултат от осъществявания 
мониторинг могат да се направят своевременни корекции в начина им на изпълнение. 
Основните цели на мониторинга са: 

• да се оцени постигнатият напредък в изпълнението на услугите и дейностите спрямо  
предварителния план; 

• да се измерят постигнатите преки резултати от осъществените дейности в сравнение с  
ндикаторите, заложени в процеса на планиране; 

• да алармира за възникнали трудности, проблеми и рискове за изпълнението на годишния план и 
целите; 

• да препоръча възможни решения за преодоляване на рисковете, конкретни мерки и корекции 
(ако е нужно) в плана и следващите дейности за постигане на заявените цели на стратегията. 

Основните инструменти за мониторинг, които ще бъдат използвани в системата за наблюдение 
 и оценка на изпълнението на областната стратегия за социалните услуги, включват: 

• Матрица на логическата рамка на областната стратегия; 
•  Срокове за изпълнение на планирани дейности, годишни планове, графици; 
• Формати на отчети, таблици за събиране на статистическа информация, други формуляри, 

             използвани за набиране на информация и нейното анализиране; 
• Планове за провеждане на мониторинг; 
• Система от индикатори за измерване на процеса на изпълнение, които съответстват на целите            

на областната стратегия. 

Оценката на стратегии и политики за социално включване, каквато е областната 
стратегия за развитие на социалните услуги, е важен инструмент в управлението на 
социалната промяна. Тя дава отговор на редица въпроси: дали процесът продължава да бъде 
валиденпо отношение на адресираните проблеми и основни цели; доколко стратегията е 
постигнала заложените цели и резултати и доколко е осигурена предвижданата устойчивост. 
Изводите и препоръките от оценката на цялостното въздействие и ефект на стратегията служат 
за програмиране на последващата интервенция – стратегии и секторни политики. За разлика от 
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мониторинга на процеса на изпълнение, който се извършва постоянно, оценката се прави на по-
дълги периоди, за да измери промяната в мрежата от услуги. 
Основните цели на оценката са: 

• да даде вярно и обективно заключение каква промяна е постигната в мрежата от социални и 
интегрирани услуги в резултат от изпълнението на областната стратегия; 

• да измери до каква степен са постигнати очакваните ефекти и ползи за целевите групи в 
сравнение с индикаторите, заложени в процеса на планиране; 

• да оцени дългосрочното въздействие от изпълнението на стратегията върху  рисковите групи; 
• да препоръча приоритети и насоки за развитие на социалните услути в следващите 

             стратегии и програми. 

В системата за мониторинг и оценка са заложени две оценки – междинна (в средата 
на плановия период) и финална (при приключване на изпълнението на стратегията), като е 
задължително да се 

осигурят ресурси поне за финалната оценка, която ще даде насоките за програмиране на 
развитието на социалните услуги през следващия планов период. 
Постиженията от реализацията на областната стратегия ще бъдат оценявани по следните основни 
критерии за оценка, приети в европейската и световната практика: 

• Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните проблеми и 
конкретните потребности и възможности на рисковите групи; 

• Ефикасност на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати спрямо планирания 
обхвати обем на дейностите, спазването на времевия график, планираните/вложените ресурси; 

• Ефективност – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, както и на 
степента на обхващане на целевите групи, индивиди и общности в риск от изпълнените 
дейности. Качеството на предоставените услуги се оценява през призмата на ефекта и ползите за 
потребителите при задоволяването на техните потребности – индивидуални и общи за рисковата 
група; 

• Въздействие на 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, на подобрението в мрежата от социални и интегрирани 
услуги; 

• Устойчивост на услугите, резултатите и ползите за целевите групи и продължението им след 
времевата рамка на стратегията. 

Конкретните дейности за мониторинг и оценка на областната стратегия:  
• Преглед и анализ на документацията – планове и отчети за изпълнението на стратегията; 
• Мониторинг на общинските планове – поне едно посещение годишно във всяка община – среща 

с общината, ДСП; посещение в една услуга. Продукт – мониторингови доклади по общини; 
• Изработване на годишен мониторингов доклад – констативен за напредъка на стратегията; 
• Финална оценка на въздействието на стратегията (от външен подизпълнител). 

 Звеното за мониторинг и оценка изготвя план за действие, в който се разписват 
основните задачи и срокове свързани с мониторинга и оценката  на Стратегията.  

Общините участват в процеса за мониторинг и оценка чрез общински  екип за 
координация и мониторинг. Задачата на този екип е: да извършва наблюдение на 
социалните услуги на територията на съответната община; да събира информация от 
потребителите и персонала на услугите; да изготвя годишни планове за развитие на 
социалните услуги в общината, съобразно Общинската стратегия за развитие на на 
социалните услуги; да изготвя годишен доклад за дейностите по мониторинг и 
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги; да участва в 
работната група за изготвяне анализ на ситуацията в съответната община. 
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Общинските екипи за координация и  мониторинг се сформират със заповед на кмета на 
общината, като в тях се включват представители на Общинска администрация, Д”СП”, 
педставители на свързани сектори - образование, здравеопазване, заетост, НПО. 
Ползи от мониторинга, анализа и оценката на публични политики и проекти, каквито са областните 
и общински стратегии за развитие на социалните услуги, като инструменти на доброто управление се 
получават в няколко направления: 

• Постигане на прозрачност на управлението и процесите за прилагане и изпълнение на об         
ластните стратегии и планираните интервенции; 

• Създаване на механизми за включване и участие на заинтересованите страни в управлени-
ето на процесите за прилагане и изпълнение на областните стратегии и планираните 
интервенции; 

• Създаване на инструменти за постигане на доверие и съгласие между заинтересованите 
страни, прогнозиране на реакцията на целевите групи и заинтересованите страни; 

• Постигане на контрол и минимизиране и/или смекчаване на негативните въздействия и 
рискове; 

• Намиране на причините за всяка неочаквана или отрицателна реакция на крайните бене- 
фициенти, както и препоръки какви мерки да бъдат взети. 
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6.3 Основни партньори. Механизми на партньорството 
Областната и общинските стратегии за развитие на социалните услуги, както и 

годишният план за изпълнение са взаимосвързани стратегически документи на областно и 
общинско ниво. Те имат пряко отношение към реалното преодоляване на съществуващия 
дисбаланс в предлагането на социални услуги, осигуряване равен достъп до качествени 
социални услуги на хората от всички идентифицирани рискови групи и поставяне началото на 
процеса на дългосрочно стратегическо планиране на социалните услуги на общинско и 
областно ниво с участието на заинтересованите страни. 

Дейности и мерки по  направление  5:  Развитие на междусекторни и 
междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на 
социални услуги. 
Специфична цел 5.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското партньорство в 
социалните услуги. 
Развитието на партньорството между общини и сектори, изграждането на мрежи на 
областно и местно ниво ще способства за съчетаването на наличните и потенциалните 
ресурси,допълването и съгласуването на дейностите на ангажираните институции от 
различните сектори с фокус потребителите на услуги, уязвимите общности и групи. 
Мярка 5.1.1. Изграждането на партньорство и работа в мрежа. 
Дейност 5.1.1.1. Организиране на обучения, семинари, работни срещи и др. осигуряващи 
формиране и развитие на умения за изграждане и поддържане на ефективни партньорства на 
местно и областно ниво и работа в мрежа. 
Дейност 5.1.1.2. Предоставяне на консултации,  обучителни модули и обучения през практика 
за междуобщинско и междусекторно взаимодействие: 

• Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО; 
• Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за 

Стратегията;    
• Умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и предоставяне на 

социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки за социално включване 
на общинско и областно ниво; 

• Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО 
като външни доставчици на услуги. 

Дейност 5.1.1.3. Документиране и популяризиране на добрите практики в общините и в 
областта за осъществяване на партньорски взаимодействия при предоставянето и/или 
управлението на социални услуги и добрите практики за работа в мрежа при осъществяването 
на кампании за превенция на рисковото поведение или кампании за популяризиране на 
услугите. 
 
 Специфична цел 5.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно 
сътрудничество и услуги. 
При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за развиване и апробиране 
на механизми за осъществяване на планираните смесени услуги и съвместни дейности между 
общини и сектори в решаването на проблемите на рисковите групи. 
Мярка 5.2.1. Създаване на различни форми на партньорства. 
Дейност 5.2.1.1. Подписване на Споразумения за съвместна работа за иницииране и 
изпълнение на общи дейности, междуобщински и смесени услуги – определят се рамкови 
правила и области на съвместна работа; формализират се и се издигат на по-високо ниво 
традиционно добри взаимоотношения. 
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Дейност 5.2.1.2. Организиране на работни срещи, обучения, семинари, обмяна на опит и добри 
практики. Междуобщинските срещи са с участието на всички заинтересовани институции, в 
чиито компетенции попадат групите в риск (като ДСП, ДБТ, доставчици на социални и здравни 
услуги, училища, НПО и др.). 
Дейност 5.2.1.3. Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и обучения 
през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие. 
Дейност 5.2.1.4. Планиране и изпълнение на съвместни проекти с допълване на наличните 
ресурси на съседни общини за изпълнение на Областната стратегия и на общинските 
стратегии. 
Дейност 5.2.1.5. Съвместно развитие на мобилни екипи за осигуряване на подкрепа на деца, 
хора с увреждания и самотни стари хора в изолирани населени места. 

6.4 Основни етапи в изпълнението на стратегията  
Областната стратегия за развитието на социалните услуги в Софийска област обхваща  

5-годишен период (2016 – 2020), в който се обособяват три етапа за изпълнение на стратегията, 
както следва: 
 

ЕТАП 
 

ПЕРИОД 
 

ДЕЙНОСТИ 

Подготвителен етап 2016 г. първо 
тримесечие /м.1 и м.2/ 

• Изготвяне и приемане на Общински 
             стратегии за социалните услуги в 22-  
             те общини;  

• Оперативно планиране на 
интервенцията през първата  година; 

• План за действие 2016 
 

Първи етап 2016 г. • Изпълнение на дейностите по 
стратегията 

Актуализиране на 
стратегията 

2016 г.  • Препланиране на следващия етап в 
            съответствие със Закона за социалните     
            услуги и Правилника за прилагане на  
            Закона за социалните услуги, и Плана         
            за действие по Стратегията за  
            дългосрочна грижа 
 

Втори етап 2016 г. -2018 г. • Изпълнение на дейностите по 
стратегията 

Междинна оценка 
 
 
 
Актуализиране на 
стратегията 

2018 г. ,трето 
тримесечие  
 
 
2018г. , четвърто 
тримесечие 

• Оценка на постигнатите резултати и 
ефекти от стратегията 
 

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

Трети етап 2019 г. – 2020 г. • Изпълнение на дейностите по 
стратегията 

 
Финална оценка 

 
2020, четвърто 
тримесечие 

 
• Оценка на въздействието от 

Стратегията 
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Подготовката за стартиране на Стратегията през първото тримесечие на 2016 г. обхваща 
няколко основни компонента, чрез които се поставя основата за успешното изпълнение на 
същинските дейности и постигането на целите, резултатите и цялостния ефект от областната 
стратегия. 
    1) Формиране на структури, организационна рамка: 

• Обособяване на Звено за мониторинг и оценка към областна администрация съгласно  
т. 6.2.Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО от настоящата Стратегия. 

• Изготвяне и утвърждаване на процедури/отговорности за координация на Областната 
стратегия. 

    2) Валидизиране на Областната стратегия на общинско ниво: 
• Изготвяне и приемане на Общински стратегии за социалните услуги на основата на Областната 

стратегия;  
      3) Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали за обмен на 
         информация. 
      4) Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми на  
             сътрудничество между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на Стратегията:  

• Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни на ниво община;  
• Обособяване на общински екипи за координация и мониторинг 
• Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на  общински 

съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността;   
• Провеждане на срещи и открити дискусии с НПО и граждани. 
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7 Ресурси 
7.1 Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

7.1.1 Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги 
 

Сравнителна таблица за броя на персонала преди стартирането (2015) и в хода на 
изпълнението на стратегията (2016– 2020 г.)  

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

Общ за областта 
капацитет на 

услугата 

Зает 
персонал 

Планиран 
Капацитет общо 

за областта 

Необходим 
персонал 

Услуги в общността 
Център за обществена 
подкрепа- гр. Драгоман 

30 6 30 6 

Център за обществена 
подкрепа – гр. Долна баня 

40 8 40 8 

Център за обществена 
подкрепа – гр. Костинброд 

30 6 30 6 

Център за обществена 
подкрепа – гр. Своге 

30 7 30 7 

Център за обществена 
подкрепа – гр. Ихтиман 

30 7 50 9 

Център за обществена 
подкрепа – гр. Етрополе 

30 7 30 7 

Център за обществена 
подкрепа – гр. Пирдоп 

30 3 60 12 

Център за работа с деца на 
улицата – гр. Костинброд 

26 6 26 6 

Център за работа с деца на 
улицата – гр. Долна Баня 

30 13 30 13 

Дневен център за деца с 
увреждания – гр. Ихтиман 

36 13,5 36 13,5 

Дневен център за възрастни 
хора с увреждания- гр. 
Правец 

35 13 35 13 

ЦСРИ за деца и лица – гр. 
Самоков 

40 9,5 40 9,5 

ЦСРИ – гр. Правец 30 8 30 8 
ЦСРИ –гр. Етрополе/ 
общинска дейност/  

34 10 34 10 

Дневен център за стари хора 
– гр. Драгоман 

30 3 30 3 

Дневен център за стари хора 
– с. Голяма Раковица, общ. 
Елин Пелин 

25 4 25 4 
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ЦНСТ за деца и младежи с 
увреждания – гр. Правец 

14 12 14 12 

ЦНСТ за деца и младежи с 
увреждания –гр. Ботевград 

14 13 14 13 

ЦНСТ за деца и младежи с 
увреждания – гр. Ботевград 

14 13 14 13 

ЦНСТ – гр. Самоков 14 10 14 10 
Общо 562 172 612 183 

Специализирани институции 
Дом за стари хора – гр. 
Ботевград 

60 26 60 26 

Дом за стари хора – гр. 
Етрополе 

22 10 22 10 

Дом за стари хора – гр. 
Самоков 

120 46 120 46 

Дом за стари хора – с. 
Ковачевци, общ. Самоков 

26 4,5 26 4,5 

Дом за възрастни хора със 
сетивни нарушения -  
гр. Пирдоп 

33 15 33 15 

ДДЛРГ – гр. Долна баня 40 14,5 40 14,5 
ДДЛРГ – с. Гурково, общ. 
Ботевград 

22 13 22 13 

ДДЛРГ – с. Доганово, общ. 
Елин Пелин 

45 19 45 19 

ДДЛРГ- с. Разлив, общ. 
Правец 

48 22 48 22 

Дом за възрастни хора с 
психични разстройства – с. 
Лакатник, общ. Своге 

90 40 90 40 

Общо 506 210 506 210 
Други резидентни услуги  

 
Защитено жилище за хора с 
физически увреждания – с. 
Калотина, общ. Драгоман 

14 6 + 2 14 6+2 

Защитено жилище за хора с 
физически увреждания- гр. 
Правец 

14 12 14 12 

Защитено жилище за хора с 
психически разстройства – с. 
Дружево, общ. Своге 

16 8,5 16 8,5 

Защитено жилище за лица с 
умствена изостаналост – с. 
Видраре, общ. Правец 

10 5 10 5 

КЦ за деца жертва на трафик 
и насилие – гр. Драгоман 

10 7 10 7 

Наблюдавано жилище за 
младежи напускащи 

10 2 10 2 



 
 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 – 2020 г. 

109 

институции- с. Гурмазово, 
общ. Божурище 
Общо 74 42,5 74 42,5 

Други общински услуги и социални дейности 
Домашен социален 
патронаж-гр. Ботевград 

100 5 100 5 

Домашен социален 
патронаж- гр. Етрополе 

150 13 150 13 

Домашен социален 
патронаж- гр. Сливница 

100 9 100 9 

Домашен социален 
патронаж- гр. Драгоман 

40 6 40 6 

Домашен социален 
патронаж- гр. Елин Пелин 

100 7 100 7 

Домашен социален патронаж 
– гр. Горна Малина 

45 6 45 6 

Домашен социален 
патронаж- Мирково 

100 4 100 4 

Домашен социален 
патронаж- Антон 

60 4 60 4 

Домашен социален 
патронаж- Златица 

90 12,5 90 12,5 

Домашен социален 
патронаж- Копривщица 

80 8 80 8 

Домашен социален 
патронаж- Пирдоп 

80 10 80 10 

Домашен социален патронаж 
- Правец 

60 7 60 7 

Домашен социален патронаж 
- Чавдар 

30 3 30 3 

Домашен социален патронаж 
- Ихтиман 

100 7 100 7 

Домашен социален патронаж 
- Костенец 

70 12 70 12 

Домашен социален патронаж 
– Долна баня 

63 6 63 6 

Домашен социален патронаж 
- Самоков 

270 15 270 15 

Домашен социален 
патронаж- Костинброд 

90 8 90 8 

Домашен социален патронаж 
- Божурище 

90 6 90 6 

Домашен социален патронаж 
– Годеч 

35 4 35 4 

Домашен социален патронаж 
- Своге 

65 8 65 8 

Общо 1758 160,5 1758 160,5 
Общо – за всички услуги 2900 585 2950 596 
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7.1.2 Изграждане на административен и организационен капацитет за управление 
на услугите 

           Изграждането на капацитет за реализиране на Областната стратегия за развитие на 
социалните услуги в София област  има за цел да повиши административния и организационен 
капацитет на всички институции - участници в реализацията на стратегията, така че да осигури 
благоприятна среда, в която хората, ангажирани с нейното изпълнение – от административните 
позиции (отговорни за планиране на реформирането или разкриването на нови услуги, 
финансовото им обезпечаване), до специалистите, които директно предоставят социални 
услуги за рисковите групи, да реализират пълния си потенциал. Тази част от настоящата 
стратегия представя дейностите и мерките насочени към развитие на капацитета на човешките 
ресурси, ангажирани както с управлението, така и с предоставянето на съществуващите услуги 
и целят да осигурят разнообразни възможности за повишаване на професионалната 
квалификация, обогатяване на опита, въвеждане на иновативни практики в социалната работа, 
използване на ефективни механизми за осигуряване на участието на хората от рисковите групи 
в процеса на повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги. Планирани 
са и мерки за изграждане на капацитет, свързани с осигуряване на допълнителен ресурс от 
управленски кадри, специалисти и помощен персонал, който да осигури предоставянето на 
новите услуги, планирани за разкриване в продължение на целия период на реализиране на 
стратегията. В отговор на идентифицираните потребности от развитие на съществуващия 
капацитет и на база прогнозиране на необходимите човешки ресурси за новите услуги, са 
изведени следните цели: 

Дейности и мерки по направление  4:  Развитие на капацитет за управление 
и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги.  
Обща цел 4: Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките 
ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на София област, 
с активното участие на всички заинтересовани страни. 
Развиването на нови социални услуги и подобряването на качеството на мрежата от социални 
услуги, въвеждането на принципи на работа и взаимодействие, насочени към ефективност и 
ефикасност и  добро управление на услугиет като цяло, изискват въвеждането на общински 
политики за развитие на човешките ресурси в услугите и общинска администрация чрез 
обучения, супервизия и различни форми на подкрепа. Предвижда се развитие на механизми и 
стимули на общинско ниво за подкрепа на доставчиците на социални услуги за непрекъснато 
повишаване на качеството на социалните услуги. 
Специфична цел 4.1. Продължаване изграждането  и развитието на капацитет за 
управление и планиране на социални услуги в структурите на общинско ниво. 
Мярка 4.1.1. Адекватно ресурсно обезпечаване на развитието на отделите, ангажирани с 
администрирането и управлението и развитието на социалните услуги на територията на 
всяка от общините в областта.  
Дейност 4.1.1.1. Осигуряване на адекватен брой служители (не по-малко от 2) в отделите, 
ангажирани с разкриването и управлението на социалните услуги на територията на всяка 
община;  
Дейност 4.1.1.2. Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и 
добри практики, с цел развитие на капацитета на екипите в отделите във всяка община, 
ангажирани с управлението на социалните услуги и на доставчиците, които да осигурят:  

• Повишаване на капацитета на служителите за изследване на потребностите на 
общността и планиране на вида и обхвата на услуги по превенция на рисковите 
фактори и услуги за целевите групи в риск (деца, семейства, хора с увреждане, 
самотно живеещи стари хора и т.н.); 
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• Изграждане на административен капацитет за реформиране и преструктуриране 
или закриване на съществуващи социални услуги, в съответствие с приоритетите 
и мерките на настоящата стратегия.  

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

• Повишаване на компетентността за планиране и осъществяване на политики и 
програми за развитие на човешките ресурси, ангажирани с предоставянето на 
социални услуги във всяка община, обхващащи: развитие на системата на 
подбор, обучение, управление и задържане на персонала, въвеждане на гъвкави 
системи за възнаграждения, обвързани с обема и качеството на предоставяните 
услуги и индивидуалното представяне и др.  

• Повишаване на познанията на специалистите в отделите на общините по 
прилагането на съществуващата нормативната уредба и добрите практики за 
администриране и управление на социални услуги в България (държавно 
делегирана дейност; с финансиране от общинските бюджети или с друго външно 
финансиране, осигурено от дарители или със средства от проекти);  

• Повишаване на уменията и промяна на нагласите към възлагане на 
предоставянето на социални услуги на външни доставчици - неправителствени 
организации или търговски дружества;  

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

 Специфична цел 4.2. Развиване капацитет за управление на социални услуги в 
доставчиците на социални услуги. 
Мярка 4.2.1. Развитие на професионални умения и опит за гъвкаво и ефективно 
управление на социалните услуги  
В допълнение на подобряването на основните професионални умения на специалистите, 
ангажирани с администриране и управление на социалните услуги, се предвиждат следните 
дейности за изграждане на нов тип професионални компетенции, необходими за стартиране на 
нови услуги.  
Дейност4.2.1.1. Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за 
професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови 
социални услуги, за да се придобият адекватни управленски умения и практика за:  

• Анализиране на потребностите, проблемите и ресурсите в общността, свързани с 
разширяване на обхвата, повишаване на ефективността или със създаване на нови 
социални услуги;  

• организация на работата по предоставяне на новите услуги;  
• изграждане на стратегии за популяризиране на услугитe и спечелване на 

доверието на клиентите;  
• развитие на между институционалното сътрудничество, както и привличане на 

представители на заинтересованите страни - граждани, НПО и др. в процеса на 
осигуряване на ефективността и качеството на новите услуги;  

• договаряне предоставянето на социални услуги и взаимоотношения в този 
процес;  

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

постигнатото качество.  
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Дейност 4.2.1.2. Организиране на обучения, семинари и конференции за обмяна на опит и 
добри практики, осигуряващи развитие на професионалните компетенции за създаване и 
прилагане на ефективни системи за управление на човешките ресурси, които представляват 
съвкупност от:  

• Процедури за подбор на персонал за новите услуги, съобразно предварително 
изяснени длъжностни и функционални характеристики за специалистите и 
помощния персонал, ангажиран с предоставянето на услугата;  

• Дейности за привличане и развитие на специалисти, чрез стажантски програми и 
/или преобучение на специалисти и осигуряване на помощен персонал от 
социални услуги, след закриване на социални услуги в общините от областта;  

• Дейности за привличане на специалисти чрез други доставчици на социални 
услуги/или с НПО, в рамките на съществуващи или новосъздадени партньорски 
взаимодействия на местно и регионално ниво, с цел по-ефективно и гъвкаво 
използване на съществуващия набор от специалисти в общините и в областта или 
с цел оптимизиране на разходите за високо квалифициран персонал.  

Мярка 4.2.2. Повишаване на квалификацията и умения на управленския персонал в 
действащите социални услуги  
Дейност 4.2.2.1. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучения за 
повишаване на управленския опит и квалификацията по отношение на:  

• анализ на потребностите от специалисти и поддържащ персонал, дизайн/развитие 
на длъжностните и функционалните характеристики на персонала;  

• подбор на персонал, ориентиране и обучение/преобучение на персонала; 
освобождаване на персонал;  

• ефективно планиране на работните задачи и дейностите по предоставяне на 
услугите, съобразно потребностите от развитие на предлаганите социални 
услуги;  

• въвеждане на иновативни практики за ефективна оценка на положения труд, 
съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на 
социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната 
работа по случаи за удовлетворяване на потребностите на клиентите;  

• добро управление и задържане на специалисти и помощен персонал; осигуряване 
на тяхното непрекъснато развитие;  

• стимулиране на работата в екип; работата в разширени/мултидисциплинарни 
екипи. 

Дейност 4.2.2.2. Осигуряване на обучение и периодични консултации за ръководителите 
(ръководните екипи) на доставчиците на социални услуги на местно ниво (най-малко веднъж 
годишно), с цел повишаване на компетентността им по отношение на планирането, 
осигуряването и ефективното управление на финансовите средства и други ресурси, 
необходими за осъществяване на набора от социални услуги, предоставяни от съответния 
доставчик.  
Дейност 4.2.2.3. Осигуряване на обучение и методическа подкрепа за повишаване на 
компетентността на специалистите, управляващи социалните услуги, за познаване и ефективно 
прилагане на съществуващата нормативната уредба и добрите практики за администриране и 
управление на социални услуги в България.  
Дейност 4.2.2.4. Осигуряване на обучение, възможности за обмяна на опит и консултиране по 
въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на социални услуги на 
местно и регионално ниво;  
Дейност 4.2.2.5. Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции, 
обучителни пътувания/стажантски програми и др. тип дейности, осигуряващи обмен на опит и 
професионално развитие на управленския екип на доставчиците;  
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Дейност 4.2.2.6. Въвеждане на системи за документиране на опита и добрите практики, и за 
популяризиране на резултатите от предоставяните услуги, популяризиране на дейностите по 
предоставяне на услугите на местно и регионално ниво.   
Мярка 4.2.3. Въвеждане на системи на супервизия  
Разработването и въвеждането на ефективни системи за супервизия в практиката на 
доставчиците ще стимулира развитието на капацитета за реализиране на Областната стратегия 
за развитие на социалните услуги в София област и ще осигури качество на предоставяните 
услуги. 
Дейност 4.2.3.1. Поредица от обучения, които да развият капацитета на доставчиците на 
общинско и регионално ниво за осъществяване на супервизия, съобразена със спецификата на 
предоставяните услуги.  
Дейност 4.2.3.2. Въвеждане на практиката за осъществяване на индивидуална и групова 
супервизия, като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за 
осигуряване на качество на предоставяните услуги. 
 
Специфична цел 4.3. Развиване  на капацитет за предоставяне на социални услуги. 
Мярка 4.3.1. Повишаване на квалификацията и уменията на персонала, директно 
ангажиран в предоставянето на социални услуги.  
Целта на мярката е да се осигури непрекъснато повишаване на капацитета за предоставяне на 
социални услуги на специалистите и помощния персонал, директно ангажиран в 
предоставянето на услуги.  
Дейност 4.3.1.1. Осигуряване на поредица от обучения за специалистите - социални работници, 
психолози, специални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, 
ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги, които да осигурят:  

• Обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай;  
• осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по 

удовлетворяване на неговите потребности, подбор на специфичните дейности, 
свързани с предоставянето на социалната услуга; 

• Оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата по 
случай.  

• Придобиване на знания и умения за качествено предоставяне на социалните 
услуги, в които са ангажирани. 

Дейност 4.3.1.2. Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на специфични умения за 
планиране на професионалното развитие и кариерно израстване, умения за работа в екип и 
ефективно общуване, работа по проекти, взаимодействие с различни институции, и др.  
Дейност 4.3.1.3. Осигуряване на възможности за обучение, обмяна на опит и консултиране по 
въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на социални услуги; 
Дейност 4.3.1.4. Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции, 
обучителни пътувания/стажантски програми и др. на регионално, национално и европейско 
ниво, осигуряващи обмен на опит и професионално развитие на специалистите, които директно 
предоставят социални услуги. 
 
Специфична цел 4.4. Развиване на публично-частни партньорства в областта на 
социалните услуги. 
Мярка 4.4.1. Умения за насърчаване на изграждането на партньорства и работа в мрежа  
Дейност 4.4.1.1. Организиране на обучения, семинари, работни срещи и др. осигуряващи 
формиране и развитие на умения за изграждане и поддържане на ефективни партньорства на 
местно и областно ниво и работа в мрежа.  
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Дейност 4.4.1.2. Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и обучения 
през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие 

• Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО;  
• Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за 

областната стратегия; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за 
управление и предоставяне на социалните услуги, иницииране и изпълнение на 
мерки за социално включване на общинско и областно ниво;  

• Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО 
като външни доставчици на услуги.  

Дейност 4.4.1.3. Създаване и използване на програми за обмен на различни професионалисти, 
в рамките на общините и в областта.  
Дейност 4.4.1.4. Документиране и популяризиране на добрите практики в общините и в областта 
за осъществяване на партньорски взаимодействия при предоставянето и/или управлението на 
социални услуги и добрите практики за работа в мрежа при осъществяването на кампании за 
превенция на рисковото поведение или кампании за популяризиране на услугите. 

7.2 Финансови и материални ресурси  

7.2.1 Източници на финансиране 
           Ресурсното обезпечаване на изпълнението на мерките и дейностите на Стратегията се 
осъществява опосредствено чрез общинските бюджети на 22-те общини от София област. Средствата за 
финансиране на планираните социални услуги се определят спрямо национални стандарти за 
финансиране на дейностите в комплексите от социални услуги.  За определянето на общия размер на 
необходимите средства за всяка от планираните социални услуги ще се определи финансов ресурс, чрез 
който предоставянето на услугата да се обезпечи. При определяне размера на средствата за текуща 
издръжка ще се има в предвид следното: ¬ За услугите, за които има определен единен разходен 
стандарт за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и 
делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от 
държавата дейности през 2016 г., ще се ползва съответният стандарт; ¬ За услуги, за които няма 
определен единен разходен стандарт, ще бъде определен примерен стандарт на база пресметнати 
разходи за предоставянето на услугата, практика по осъществяване на дейности, близки с дейностите по 
предоставяне на услугата или като част от единния разходен стандарт на услуга, близка по характер до 
планираната социална услуга. При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на 
делегираните от държавата средства за общината, която е призвана да предоставя социалните услуги, 
съобразно местните потребности. Ето защо се очаква плавно покачване на местните разходи за 
социални дейности в абсолютна стойност при запазване на водещата роля на държавно делегираните 
средства в структурно отношение. Финансовите средства за осигуряване изпълнението на Годишните 
планове за развитие на социалните услуги ще се явяват ежегодно обособени раздели от съответните 
бюджети на Общините. 
Необходимо е да се отчете, че освен коментираните по-горе разходи за дейност, доставчиците трябва да 
осигурят ресурсно и капиталовите си разходи, които неизбежно съпътстват разгръщането на новите 
комплекси от социални услуги, а и подържането на капацитета на съществуващите. Проведеният анализ 
категорично показа, че към момента в София област социалните услуги, доставяни от специализирани 
институции и в местните общности се финансират изключително като държавно делегирана дейност. 
Изключение прави само социалният патронаж, който се финансира от общините със собствени приходи. 
Възможностите на държавния бюджет и особено - на общинските, са критично ограничени от кризата. 
В тези условия, ключови за осигуряване на адекватно на заявените намерения финансиране ще бъдат 
дейностите по участие в проекти и програми, както и публично-частните партньорства. 
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7.2.2. Други необходими ресурси 
От особено значение за успеха на Стратегията е развитието на капацитета за доставка и 

управление на социалните услуги в мрежа от интегрирани комплекси. То предполага развитие 
на човешките ресурси, но така също и на информационните ресурси (информационни и 
комуникационни системи и технологии) на доставчиците. Нарастването на общия капацитет на 
комплексите от социални услуги следва да се балансира по подходящ начин и с нарастване на 
капацитета за управлението им. Подчиняването на дейностите на императива на 
индивидуалния подход към потребителите на социални услуги, което се изразява в 
интегрирането на комплексите социални услуги, както помежду им, така и с други услуги, 
предполага качествено ново ниво на сложност при управлението на услугите. От изключително 
значение за успеха е как доставчиците на услуги ще подготвят и адаптират системите си за 
управление към качествения скок на капацитета на комплексите, който имат намерение да 
осъществят.  

Адекватно на развитието на социалните услуги ресурсно обезпечаване предполага не 
само механичен ръст на средствата за финансиране, но и непрекъснато подобряване на 
прилаганите системи за финансово управление и контрол. Законосъобразното, целесъобразно, 
но и икономично, ефикасно и ефективно използване на ресурсите е от есенциално значение по 
отношение на устойчивото развитие на социалните услуги. В тази насока добра практика е 
системите за финансово управление и контрол да бъдат подкрепени със системи и инструменти 
за упрвлание на интегритета – особено при доставката на стоки и услуги чрез обществени 
поръчки. 
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8 Комуникационна програма 
8.1 Цели, задачи и методи 

Реализирането на стратегията ще се съпровожда от различни информационни мероприятия, 
които ще осигурят нейната публичност, както в процеса на разработване, така и по време на 
реализация. 

8.2 Оперативно изпълнение на комуникационната програма 
Комуникационната програма се основава на следните принципи: 

• Прозрачност; 

• Координация на стратегията с други стратегически документи и програми на 
национално и местно ниво; 

• Ефективност при изпълнение на Областната стратегия за развитие на социални услуги; 
• Партньорство и сътрудничество между всички заинтересовани страни; 
• Достигане на информацията до най-голям брой заинтересовани лица; 

Целеви групи: 
• Потребители на социални услуги; 
• Органи и институции на държавната и местната власт; 
• Неправителствени организации; 
• Доставчици на социални услуги; 
• Други. 

 Програмата за комуникация се основава на няколко основни форми: директна 
комуникация, комуникация чрез масовите медии - местни, регионални и национални, 
комуникация чрез Интернет, комуникация между партньорите и заинтересованите страни. 
 Чрез комуникационната програма се цели да се привлече общественото внимание и да 
се повиши чувствителността на обществото към хората от различните уязвими групи,  към  
техните  потребности  и  възможности  за  решаване  на  проблемите  им,  както  и  към  
въпросите,  свързани  с толерантността, социалната интеграция, равни права и др. 



 
 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 – 2020 г. 

117 

 

Раздел Д: Приложения 

9  Оценка на потребностите от социални услуги 
9.1 Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на потребностите в Софийска област 

9.2 Приложение 2: Териториален разрез на планираните услуги по общини 
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