
 1 

                Приложение №2 

     

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали 

за 2017 година 

 

 

 

 

І. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

 

 

Наименование Брой Вид Капацитет Източници за финансиране 
Ресурсно 

обезпечаване 

1.Домашен социален патронаж  1  

Предоставяне на храна на тежко 

болни, самотно живеещи възрастни 

лица  и социално слаби семейства 

 

 

200 възрастни 

 

Бюджет на общината, и такси от 

потребителите 

Сграда на община 

Кърджали  

2.Детска млечна кухня към 

Домашен социален патронаж 

1 Приготвяне на храна за малки деца 140 деца от 6 

месеца до 3 

години 

Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 

за възнаграждения на персонала 

и такси от потребителите 

Сграда на община 

Кърджали 

3.Обществена трапезария към 

Домашен социален патронаж 

1 Социална услуга за предоставяне на 

безплатен обяд 

80 Фонд „Социална закрила” към 

МТСП 

Сграда на община 

Кърджали 

4.Дневен център за деца с 

увреждания от 0 до 6 години към 

ДМСГД 

1 Социална услуга за провеждане на 

процедури на деца с увреждания 

5 Бюджет на Министерство на 

здравеопазването 

Сграда на община 

Кърджали – 

ДМСГД 

5.Дневен център за деца с 

увреждания  

1 Комплекс от социални услуги за деца 

с увреждания 

30 Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 

Сграда на община 

Кърджали 

6.Дневен център за възрастни 

хора с увреждания„Надежда” 

 

1 Комплекс от социални услуги за   

лица над 18 години с физически 

увреждания 

30 Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 

 

Сграда на община 

Кърджали 

7.Дом за стари хора, предоставен 

за управление от БЧК 

1 Социална услуга за обгрижване на 

самотноживеещи възрастни лица, 

30 Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 

Сграда на община 

Кърджали 



 2 

 които могат да се самообслужват  

8. Център за настаняване от 

семеен тип за деца/младежи без 

увреждания „Детска мечта” 

1 Социална услуга за обгрижване на 

изоставени здрави деца от 3 до 7 

години 

15 Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 

 

Сграда на община 

Кърджали – 

ДМСГД 

9.Център за социална 

рехабилитация и интеграция  на 

хора с психични проблеми 

„Орфей  

1 Социална услуга за лица с психични 

проблеми 

30 Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 

 

Сграда на община 

Кърджали 

10.Център за социална 

рехабилитация и интеграция на 

лица със зрителни увреждания 

„Недялка Камбурова” 

1 
Социална услуга за лица със зрителни 

увреждания 

 

 

 

 

 

20 Местна дейност през 2013г. и 

постъпки за финансиране като 

делегирана от държавата дейност 

от 2014г. 

Помещения на 

държавата, 

отдадени на 

Община Кърджали 

за целево 

безвъзмездно 

ползване, 

общински бюджет  

11.Център за настаняване от 

семеен тип за деца/младежи без 

увреждания – кв.”Гледка”, 

ул.”Тина Киркова”  № 25 

1  Социална услуга за деца и младежи 

без увреждания 

14 

 

Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 
Сграда, изградена, 

оборудвана и 

обзаведена по 

ОП”Регионално 

развитие” 

12.Център за настаняване от 

семеен тип за деца/младежи с 

увреждания – кв.”Веселчане”, 

ул.”Мир”19 

1  Социална услуга за деца и младежи с 

увреждания 

14 

 

Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 
Сграда, изградена, 

оборудвана и 

обзаведена по 

ОП”Регионално 

развитие” 

13. Център за настаняване от 

семеен тип за деца/младежи с 

увреждания - ул.”Средец” № 14 

1  Социална услуга за деца и младежи с 

увреждания 

14 

 

Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 
Сграда, изградена, 

оборудвана и 

обзаведена по 

ОП”Регионално 

развитие” 

14.Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост – 

кв.”Байкал”, 

ул.”Ген.Чернозубов”56 

1 Социална услуга за лица с умствена 

изостаналост  

8 Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 
Сграда, изградена, 

оборудвана и 

обзаведена по 

ОП”Регионално 

развитие” 

15.Социални услуги за качествен  Социална услуга за обгрижване на Съгласно Проекти по ОП „Развитие на  
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живот – Личен асистент, 

Социален асистент, Домашен 

помощник 

лица с тежки увреждания и самотни 

стари хора с невъзможност да се 

самообслужват 

подписан 

договор за 

изпълнение на 

проект 

човешките ресурси” 2014-2020 

16.Социална услуга за качествен 

живот – Личен асистент 

 Социална услуга за обгрижване на 

лица с тежки увреждания 

Неограничен за 

лица, 

отговарящи на 

условията  

НП „Асистенти на хора с 

увреждания” 

 

17.Утвърждаване на социална 

услуга „Приемна грижа” като 

приоритетна в процеса на 

деинституционализацията на 

грижите за деца чрез участие в 

проект „Приеми ме 2015” на 

АСП 

 Основната цел на проекта е да се 

подкрепи процеса на 

деинституционализация на деца като 

създаде и реализира устойчив модел 

за развитие на заместваща семейна 

грижа за деца, настанени в 

специализирани институции и на 

деца, в риск от изоставяне 

2 социални 

работници; 10 

приемни 

семейства 

ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, проект „Приеми ме 

2015” на АСП 

Проектът стартира на 

01.12.2015г. и ще продължи до 

31.07.2018г. 

Сграда и 

специалисти от 

община Кърджали 

 

 

18.Здравен медиатор за работа с 

ромската общност и други 

уязвими общности 

2 Социална услуга за подобряване на 

здравния статус на лицата в 

неравностойно положение от уязвими 

малцинствени общности 

Брой 

организирани и 

проведени 

срещи и 

мероприятия 

Закон за държавния бюджет – 

делегирана от държавата дейност 

 

Офис, оборудване 

и канцеларски 

материали от 

Община Кърджали 

19.Обществена трапезария 1 Социална услуга за предоставяне на 

безплатен обяд 

90 Фонд „Социална закрила” към 

МТСП, средства на църквата и 

дарения 

храм„Успение 

Богородично”- 

кв.Гледка 

20.Клубове на хора с 

увреждания 

2 Предоставяне на условия за хора с 

увреждания, членове на СИБ, ССБ и 

СГБ, да общуват и осъществяват 

социални контакти и възможности за 

активен живот 

над 1000 

годишно 

Бюджет на общината, СИБ, ССБ 

и СГБ 

Помещения на 

община Кърджали 

 21.Клуб на пенсионера 3  

Предоставяне на условия за хората от 

третата възраст да общуват, да 

осъществяват социални контакти и 

възможности за активен живот 

 

 

над 150 

годишно 

Бюджет на общината Помещения на 

община Кърджали 

 

ІІ.ДРУГИ 
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1.Дом за медико-социални 

грижи за деца – Кърджали 

1 Полагане на специфични медицински 

грижи за деца  

0 до 3 години 

 

към 20.03.15г. 

са настанени 36 

деца 

Бюджет на Министерство на 

здравеопазването 

Сграда на община 

Кърджали 

2.Хоспис „Червен кръст” 1 Медико-социална услуга за 

неподвижни хора, нуждаещи се от 

непрекъсната грижа 

20 Такси от потребителите и 

дарения  

Помещения на 

община Кърджали 

3.Хоспис „Добролюбие” 1 Медико-социална услуга за 

неподвижни хора, нуждаещи се от 

непрекъсната грижа 

40 Такси от потребителите Помещения на 

МБАЛ ”Д-р 

Ат.Дафовски” 

4.Здравен кабинет за борба с 

хипертонията, работещ по 

програма СИНДИ 

1 Медико-социална услуга за 

населението на община Кърджали 

над 3000 

годишно 

Бюджет на общината Помещения на 

община Кърджали 

5.Дом на здравето към РЗИ 1 Здравно-образователна дейност и 

превенция на здравето 

1500 годишно  РЗИ и чрез осъществяване на 

проекти 

Помещение на 

РЗИ 

6.Консултативен център за жени, 

жертва на насилие 

1 
Консултиране и подкрепа на жени, 

жертва на насилие 

50 Народно читалище „Обединение 

1913” и проекти 

Народно читалище 

„Обединение 

1913” 

7.Превантивно-информационен 

център към Общински съвет по 

наркотични вещества  

1 
Промотира здравословен начин на 

живот сред учениците 

1000 годишно Бюджет на Министерство на 

здравеопазването 

Обединен детски 

комплекс 

8.Програми и проекти за 

професионално обучение и 

заетост, изпълнявани съвместно 

с Агенцията по заетостта 

1 

Обучение и заетост на безработни 

лица 

Според 

утвърдените 

бройки по 

договори с АЗ 

ОП „Развитие на човешките 

ресурси” и по Закона за 

насърчаване на заетостта 

В града и 

населените места 

от общината 

 

ІІІ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА РАЗКРИВАНЕ 

 

1.Център за обществена 

подкрепа 

1 Социална услуга за деца в риск и 

техните семейства 

70 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

2.Защитено жилище за лица с 

психически разстройства 

1 Социална услуга за лица с психически 

разстройства 

8 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

По проект 
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растеж” при откриване на 

процедура 

3.Защитено жилище за лица с 

физически увреждания 

1 Социална услуга за лица с физически 

увреждания 

8 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

4.Защитено жилище за лица със 

зрителни увреждания 

1 Социална услуга за лица със зрителни 

увреждания 

8 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

5.Звено „Майка и бебе” 1 
Социална услуга за временно 

настаняване до 6 месеца на бременни 

жени и майки в риск да изоставят 

децата си 

10 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

6.Приют 

 

1 Комплекс от социални услуги, 

предоставяни временно в срок до 3 

месеца на бездомни лица при 

неотложна необходимост от 

задоволяване на базовите им 

потребности, свързани с 

осигуряване на подслон, храна, 

здравни грижи, хигиена, социално, 

психологическо и правно 

консултиране 

15 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

7.Кризисен център 1 Комплекс от социални услуги за 

лица, пострадали от насилие, 

трафик или друга форма на 

експлоатация 

10 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

8.Кризисен център 1 Комплекс от социални услуги за  

за настаняване и грижа за деца с 

девиантно поведение  
 

10 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

По проект 
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процедура 

9.Център за социална 

рехабилитация и интеграция за 

деца с увреждания 

1 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.  

Подкрепа за родители и близки на 

децата с увреждания чрез 

индивидуални и групови 

консултации и обучение за 

подобряване на уменията им за 

грижа за децата с увреждания в 

семейна среда.  

 

50 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

10.Център за настаняване от 

семеен тип за деца/младежи с 

увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 

2 

Социална услуга за деца и младежи с 

увреждания 

 

24 

Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

11.Център за настаняване от 

семеен тип за деца без 

увреждания от 0 до 3 години 

1 

Социална услуга за деца без 

увреждания в среда близка до 

семейната 

10 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

12.Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни с 

психични разстройства или 

деменция 

1 Социална услуга , която се 

предоставя в среда, близка до 

семейната 

 

 

15 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

13.Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни с 

физически увреждания 

2 Социална услуга , която се 

предоставя в среда, близка до 

семейната 

 

30 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП”Региони в 

растеж” при откриване на 

По проект 
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 процедура 

14.Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни с 

умствена изостаналост 

1 Социална услуга , която се 

предоставя в среда, близка до 

семейната 

 

 

15 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП”Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

15.Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора 

1 Социална услуга , която се 

предоставя в среда, близка до 

семейната 

 

 

15 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП”Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

16.Наблюдавано жилище  
Социална услуга за подкрепа и 

консултиране на лица, които напускат 

специализирана институция, 

преходно или защитено жилище 

8 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП”Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

17.Преходно жилище 1 

Социална услуга за независим живот 

8 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП”Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

18.Дневен център за деца с 

увреждане 

1 Социална услуга за провеждане на 

процедури на деца с увреждания 

20 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП”Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

19.Дом за възрастни хора с 

физически увреждания 

1 Социална услуга за лица с физически 

увреждания 

 

 

 

 

30 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

20.Център за социална 

рехабилитация и интеграция на 

лица със зависимости 

1 

Социална услуга за лица със 

зависимости  

20 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 
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21.Център за временно 

настаняване 

1 Комплекс от социални услуги, 

предоставяни на бездомни лица, 

насочени към задоволяване на 

ежедневните им потребности, за 

срок не повече от 3 месеца в 

рамките на календарната година. 

Подслон , храна, медицински 

грижи, психологично 

консултиране и др..  

 

15 Разработване и защита на проект 

по ОП”Развитие на човешките 

ресурси” и/или ОП” Региони в 

растеж” при откриване на 

процедура 

По проект 

 

22.Осигуряване на достъпна 

среда за лица с увреждания 

 

 

 
Подобряване на достъпната среда в 

град Кърджали и обществените 

сгради 

 Кандидатстване по проект 

„Красива България” и други 

източници 

По проект 

 

23.За подобряване мобилността 

на услугите на Домашен 

социален патронаж и 

разширяване на  

териториалния обхват да се 

закупят нови транспортни 

средства  

 

 

Социална услуга за лица с 

увреждания 

 

 

1 кола Кандидатстване пред Фонд 

„Социална закрила” към  МТСП 

и други източници 

 

 

 

ІІІ.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

 

№ 

по 

ред 

Дейности 

 

Отговорни институции и 

длъжностни лица 

Срок на 

изпълнение 

 

Очаквани 

резултати / 

краен продукт 

 

Източници на 

финансиране 

 

1.  Осъществяване на контрол и помощ с цел 

подобряване организацията на работа в 

съществуващите социални услуги  

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

2017г. Подобряване 

качеството на 

предоставяните 

услуги 

 

не се изисква 
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2.  Стимулиране и развитие на партньорството 

между заинтересованите страни при 

предоставянето на социални услуги 

общинска администрация 

неправителствени 

организации 

2017г. Подобряване 

качеството на 

предоставяните 

услуги 

 

не се изисква 

3.  Повишаване квалификацията на работещите в 

социалните услуги, предоставяни от Община 

Кърджали, чрез участие в семинари, обучения и 

курсове  

Ръководители на 

социалните услуги и 

експертите от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

2017г. Повишени знанията 

и уменията на 

специалистите, 

ангажирани в 

социалната сфера. 

По-добро качество 

на предоставяните 

услуги. 

Делегираните бюджети на 

социалните услуги 

4.  Разработване на програма за здравна 

профилактика и семейно планиране, насочена към 

рискови групи и общности 

общинска администрация, 

РЗИ, неправителствени 

организации и други 

заинтересовани страни 

2017г. Подобрена здравна 

култура и семейно 

планиране 

Не изисква 

финансиране 

5.  Разработване на програма за подпомагане на жени 

и деца, изложени на рискове от домашно насилие 

общинска администрация, 

РЗИ, неправителствени 

организации и други 

заинтересовани страни 

2017г. Намаляване 

рисковете от 

домашно насилие 

Не изисква 

финансиране 

6.  Разработване на програми за семейства и 

родители, отглеждащи и/или грижещи се за деца и 

възрастни с увреждания 

Дом за стари хора 

ДЦДУ 

ДЦВХУ 

ЦСРИ”Орфей” 

ЦСРИЛЗУ 

   

7.  Тържествено честване на Световния ден  за 

социална работа  

Община Кърджали 

ОССПУ 

Всички социални заведения 

март 2017г. Популяризиране на 

социалните услуги в 

община Кърджали и 

утвърждаване на 

техния авторитет  

Общински бюджет 

8.  Предложение за финансиране от общинския 

бюджет на дейности от годишния план през 2018 

година 

 

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

август – 

декември 

2017г. 

Предложение  Общински бюджет 

9.  Подготовка и внасяне за обсъждане на заседание Експерти в ОА април 2017г. Отчет  Не изисква 
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на Общински съвет на отчет за изпълнението на 

Годишен план за развитие на социалните услуги 

за 2016 г., заложени в Стратегията на община 

Кърджали  и приемане на Годишен план за 

развитие на социалните услуги за 2018г., 

заложени в Стратегията на община Кърджали 

ОССПУ 

Д”СП” 

 

Годишен план финансиране 

10.  Утвърждаване на екип за мониторинг и оценка на 

Стратегията за развитие на социалните услуги в 

община Кърджали с представители от всички 

заинтересовани страни. 

 

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

февруари 

2017г. 

Заповед на Кмета Не изисква 

финансиране 

11.  Разработване план за работа на екипа за 

мониторинг и оценка на Стратегията за развитие 

на социалните услуги в община Кърджали. 

 

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

февруари 

2017г. 

Годишен план Не изисква 

финансиране 

12.  Разработване на мониторингов доклад за 

изпълнението на Стратегията и внасяне за 

разглеждане в Общински съвет. 

Екипът за мониторинг и 

оценка на Стратегията 

ноември-

декември 

2017г. 

Доклад и 

предложение до 

Общински съвет 

Не изисква 

финансиране 

 

 

                                                                                                                       Кмет на община  

Кърджали:............................... 

Съгласувано:                               /инж.Хасан Азис/ 

Дирекция „Социално подпомагане”- Кърджали 

Директор: ......................... 

                 /Росица Стоянова/ 

 

Обществен съвет по социално подпомагане и услуги  

Председател: ...................................... 

                      /Елисавета Кехайова/ 

 
Използвани съкращения: 

Д”СП” - дирекция „Социално подпомагане” 

ДМСГД - Дом за медико-социални грижи за деца 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

НПО - неправителствени организации 

ОА – Общинска администрация 

ОС на БЧК Областен съвет на Български червен кръст 
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ОССПУ  - Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Кърджали 

отдел „ЗД” – отдел „Закрила на детето” 

РДСП – Регионална дирекция „Социално подпомагане” 

РЗИ – Регионална здравна инспекция – Кърджали 

РИО на МОН - Регионалният инспекторат по образование на Министерството на образованието, младежта и науката 

РЦПИОВДУСОП – Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални  образователни потребности 

СУ – Социална услуга 

ДЦДУ – Дневен център за деца с увреждания 

ДЦВХУ – Дневен център за възрастни хора с увреждания 

ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЦСРИЛЗУ - Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания 

 

 

Приет от Общински съвет-Кърджали с Протокол №11, Решение №171 от 23.06.2016 г. 
 


