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                 Приложение №1

  

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

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

за 2015 г.  
 

 

 

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

 

Наименование 

Б
р

о
й

 

Вид 

К
а
п

а
ц

и
т
ет

 
Източници за 

финансиране 

Ресурсно 

обезпечава

не 

 

 

ОТЧЕТ 

  

1.Домашен 

социален 

патронаж  

1 Предоставяне на 

храна на тежко 

болни, самотно 

живеещи 

възрастни лица  и 

социално слаби 

семейства 

 

200 
възраст

ни 

Бюджет на общината 

и такси от 

потребителите 

Сграда на 

община 

Кърджали  

Социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж, са: 

приготвяне и доставка на храна, битови услуги и поддръжка на лична хигиена. 

Капацитетът за възрастни лица е 200, като средно месечно се приготвя и 

предоставя храна както следва: 

- по домовете на 136  възрастни лица; 

- за 43 лица в ДЦДВХУ”Надежда”; 

- за 14 деца в ЦНСТ”Детска мечта”. 

Лицата с увреждания могат да ползват по предварителна заявка специализирана 

кола за предвижване в града и извън града, когато имат такава необходимост.По 

Национална програма за хора с увреждания работи едно безработно лице като 

диспечер. От м.09.2015г. по Национална програма за заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания започна работа сътрудник социални дейности.  

2.Детска 

млечна кухня 

към Домашен 

социален 

патронаж 

1 Приготвяне на 

храна за малки 

деца 

130 
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 

Капацитетът на детска млечна кухня е 130 деца от 6 месеца до 3 години. От 

01.01.2014г. е делегирана от държавата дейност. Средно месечно се хранят 177 

деца. Услугите се предоставят качествено. 

 

3.Обществена 1 Социална услуга за 80 Фонд „Социална Сграда на Трапезарията се финансира от фонд „Социална закрила” към  МТСП през 
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трапезария към 

Домашен 

социален 

патронаж 

предоставяне на 

безплатен обяд 

закрила” към МТСП община 

Кърджали 
зимните месеци. През зимния период на 2015 година са отпуснати средства за 80 

лица. Общо са били обслужен 84 лица.  Услугата се предоставя качествено. 

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 

През 2015 г.  47 деца са ползвали услугата. Услугата се предоставя качествено и 

капацитета е запълнен. 

5.Дневен 

център за деца с 

увреждания 

„Надежда” 

1 Комплекс от 

социални услуги за 

деца с увреждания 

30 Закон за държавния 

бюджет – 

делегирана от 

държавата дейност 

Сграда на 

община 

Кърджали 

Средната годишна заетост на капацитета през 2015 г. е 33 деца.  Услугата се 

предоставя качествено. 

6.Дневен 

център за 

възрастни хора 

с 

увреждания„На

дежда” 

 

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 

Средната годишна заетост на капацитета през 2015 г. е 22 потребители, т.е. 73%. 

Основна причина за незапълнения капацитет е таксата, която трябва да заплащат 

потребителите. Друга причина е ограничения транспорт в община Кърджали за 

лица с увреждания, което възпрепятства  кандидатите от селата да се възползват 

от услугата. Услугата се предоставя качествено. 

7.Дом за стари 

хора, 

предоставен за 

управление от 

БЧК 

 

1 Социална услуга за 

обгрижване на 

самотноживеещи 

възрастни лица, 

които могат да се 

самообслужват 

30 Закон за държавния 

бюджет – 

делегирана от 

държавата дейност 

 

Сграда на 

община 

Кърджали 

Средната годишна заетост на капацитета през 2015 г. е 29 потребители, т.е. 

97,2%. Има голям интерес и списък с чакащи кандидат-потребители, но тяхното 

приемане се ограничава от наличието на свободни места за мъже и жени. 

Услугата се предоставя качествено. 

8.ЦНСТ 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 

Средната годишна заетост на капацитета през 2015 г. е 13 деца, т.е. 84,4%.  

Запълването на капацитета силно се влияе от наличието на деца, за които е 

необходима такава грижа и голямото движение на вече настанените – 

осиновявания, реинтеграция в семействата им или приемане в друга социална 

услуга. Услугата се предоставя качествено. 

9.Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция  

на хора с 

психични 

проблеми 

1 Социална услуга за 

лица с психични 

проблеми 

30 Закон за държавния 

бюджет – 

делегирана от 

държавата дейност 

 

Сграда на 

община 

Кърджали 

Средната годишна заетост на капацитета през 2015 г. е 42 потребители, т.е.139%. 

Социалната услуга е почасова.  Услугата се предоставя качествено. 
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„Орфей  

10.Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция на 

лица със 

зрителни 

увреждания 

„Недялка 

Камбурова” 

1 
Социална услуга за 

лица със зрителни 

увреждания 

 

 

 

 

 

20 Бюджет на общината 

и такси от 

потребителите 

Помещения на 

държавата, 

отдадени на 

Община 

Кърджали за 

целево 

безвъзмездно 

ползване, 

общински 

бюджет  

Услугата работи с пълен капацитет. През 2015г. Областна администрация 

предостави нови 3 помещения за да се обособи услугата в едното крило на етажа, 

съгласно изискванията на АСП. Необходим е ремонт и обзавеждане на 

помещенията, коридора и санитарния възел. Подготвени са два проекта за 

финансиране от Фонд „Социална закрила” като проекта за ремонт на 

помещенията е депозиран и е на етап оценка. 

11. ЦНСТ за 

деца/младежи 

без увреждания 

– кв.Гледка 

1  Социална услуга за 

деца и младежи 

14 

 

Закон за държавния 

бюджет – 

делегирана от 

държавата дейност 

Сграда, 

изградена, 

оборудвана и 

обзаведена по 

ОП”Регионал

но развитие” 

До 30.04.2015г. услугата се финансираше по проект „Дом за всяко дете – 2”, 

реализиран по ОП”РЧР”2007-2013, а от 01.05.2015г. услугата се финансира като 

делегирана от държавата дейност. Средната заетост на капацитета за 8 месеца е 

11, т.е. 80%.  Към 31.12.2015 г. в услугата са настанени 10 деца и младежи.  

Услугата се предоставя качествено. 

12.ЦНСТ за 

деца/младежи с 

увреждания – 

кв.Веселчане 

1  Социална услуга за 

деца и младежи 

14 Закон за държавния 

бюджет – 

делегирана от 

държавата дейност 

Сграда, 

изградена, 

оборудвана и 

обзаведена по 

ОП”Регионал

но развитие” 

До 30.04.2015г. услугата се финансираше по проект „Дом за всяко дете – 2”, 

реализиран по ОП”РЧР”2007-2013, а от 01.05.2015г. услугата се финансира като 

делегирана от държавата дейност. Средната заетост на капацитета за 8 месеца е 

12, т.е. 83%.  Към 31.12.2015 г. в услугата са настанени 12 деца и младежи.  

Услугата се предоставя качествено. 

13. ЦНСТ за 

деца/младежи с 

увреждания – 

Пазара 

1  Социална услуга за 

деца и младежи 

14 Закон за държавния 

бюджет – 

делегирана от 

държавата дейност 

Сграда, 

изградена, 

оборудвана и 

обзаведена по 

ОП”Регионал

но развитие” 

До 30.04.2015г. услугата се финансираше по проект „Дом за всяко дете – 2”, 

реализиран по ОП”РЧР”2007-2013, а от 01.05.2015г. услугата се финансира като 

делегирана от държавата дейност. Средната заетост на капацитета за 8 месеца е 9, 

т.е. 64%.  Към 31.12.2015 г. в услугата са настанени 9 деца и младежи.  Услугата 

се предоставя качествено. 

14. Защитено 

жилище за хора 

с умствена 

изостаналост 

1 Социална услуга за 

лица с умствена 

изостаналост  

8 Закон за държавния 

бюджет – 

делегирана от 

държавата дейност 

Сграда, 

изградена, 

оборудвана и 

обзаведена по 

ОП”Регионал

но развитие” 

До 30.04.2015г. услугата се финансираше по проект „Дом за всяко дете – 2”, 

реализиран по ОП”РЧР”2007-2013, а от 01.05.2015г. услугата се финансира като 

делегирана от държавата дейност. Услугата работи с пълен капацитет и се 

предоставя качествено. 

15.Социална 

услуга за 

качествен 

живот – Личен 

асистент 

1 Социална услуга за 

обгрижване на 

лица с тежки 

увреждания и в 

невъзможност да 

се самообслужват 

215 ПМС 4/15.01.2015г. 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

– проект „Нови 

възможности за 

грижа” 

В домовете на 

потребителите 

от община 

Кърджали  

Услуга се предоставяше в дома на 76 потребители от 76 лични асистенти, които 

работиха  по проект на АСП „Подкрепа за достоен живот” по ОП”РЧР” и бяха 

преназначени от 26.01.2015г. до 24.04.2015г. по ПМС 4/15.01.2015г. Социална 

услуга „Личен асистент” се приема много добре от нуждаещите се жители на 

община Кърджали. От 26.03.2015г. стартира нов проект на АСП по ОП”РЧР” – 

„Нови възможности за грижа” и от 25.05.2015г. започнаха работа 106 лични 

асистенти, които обслужваха 119 потребители. До 31.12.2015г. по проекта 125 

лични асистенти обслужиха общо 139 потребители. Услугата се предоставя 
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качествено. 

16.Социална 

услуга за 

качествен 

живот – Личен 

асистент 

1 Социална услуга за 

обгрижване на 

лица с тежки 

увреждания 

Неог

рани

чен 

за 

лица, 

отгов

арящ

и на 

усло

вията  

НП „Асистенти на 

хора с увреждания” 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане”  

Капацитетът е неограничен за хора, които отговарят на условията на 

Националната програма. През 2015г. са обслужени 13 потребители. Услугата се 

предоставя качествено. 

17.Утвърждава

не на социална 

услуга 

„Приемна 

грижа” като 

приоритетна в 

процеса на 

деинституциона

лизацията на 

грижите за деца 

чрез участие в 

проект „И аз 

имам 

семейство” на 

АСП 

 Основната цел на 

проекта е да се 

подкрепи процеса 

на 

деинституционализ

ация 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 

соци

ални 

рабо

тниц

и; 10 

прие

мни 

семе

йства 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси”, 

проект „И аз имам 

семейство” 

Проектът стартира 

на 30.09.2011 и ще 

се осъществява 26 

месеца 

Сграда и 

специалисти 

от община 

Кърджали 

 

 

През 2015 г. е направено следното: 

1. Доброволни приемни семейства: подадени заявления – 0;  

2. Професионални приемни семейства:  подадени заявления – 3; 

отпаднали в хода на проучването - 1; преминали обучение – 2; 

утвърдени – 2; настанени деца – 3; 

3. Семейства на роднини или близки: подадени заявления – 0. 

 

Общ брой приемни семейства – 6; настанени деца общо – 5.  

 

18.Звено за 

услуги в 

домашна среда 

към Домашен 

социален 

патронаж   

1 Социални услуги 

за обгрижване на 

лица с тежки 

увреждания и 

самотни стари хора 

в домовете им 

3 

работ

ни 

места 

за 

домаш

ни 

санита

ри;  

Община Кърджали - 

осигуряване на 

устойчивост след 

приключване на 

проект „Чрез 

подкрепа към 

промяна” 

 

 

Офис от 

Община 

Кърджали  

Съгласно  договора за изпълнение на проект „Чрез подкрепа към промяна”, 

финансиран по ОПРЧР 2007-2013г.  Община Кърджали беше задължена  да 

осигури устойчивост на услугата за 12 месеца. В периода от ноември 2014г. до 

ноември 2015г. на 3 работни места бяха назначени почасово 5 домашни санитара, 

които обслужиха 10 потребители. 

19.Здравен 

медиатор за 

2 Социална услуга за 

подобряване на 

Брой 

орга

Закон за държавния 

бюджет – 

делегирана от 

Офис, 

оборудване и 

канцеларски 

От 01.01.2014г. двама здравни медиатори се финансират като делегирана от 

държавата дейност. През 2015г. беше обучен и назначен на работа един здравен 
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работа с 

ромската 

общност 

здравния статус на 

лицата в 

неравностойно 

положение от 

уязвими 

малцинствени 

общности 

низи

рани 

и 

пров

еден

и 

срещ

и и 

меро

прия

тия 

държавата дейност 

 

материали от 

Община 

Кърджали 

медиатор, който обслужва населението в района на Перперек. Дейността на   

здравните медиатори е много важна при работа с ромското население и други 

уязвими общности, нуждаещи се от подкрепа.Те са  връзката между здравните и 

социални институции. 

20.Обществена 

трапезария 

1 Социална услуга за 

предоставяне на 

безплатен обяд 

65 Фонд „Социална 

закрила” към МТСП, 

средства на църквата 

и дарения 

храм„Успение 

Богородично”

- кв.Гледка 

Трапезарията се финансира от фонд „Социална закрила” към  МТСП през 

зимните месеци. През останалото време се подпомага от църквата и спонсори. 

Средно през годината се обслужват 75  Услугата се предоставя качествено. 

21.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 

годи

шно 

Бюджет на 

общината, СИБ, ССБ 

и СГБ  

Помещения на 

община 

Кърджали 

Клубът на инвалида се намира на ул.”Екзарх Йосиф”, блок „Момина сълза” и се 

посещава редовно от над 1000 човека с увреждания, членове на Съюза на 

инвалидите в Р България и на членовете на ССБ.  Към клуба има назначен 

уредник. Клубът се финансира със средства от бюджета на община Кърджали. 

Клубът на Съюза на глухите в България се намира в блок „Младост” на 

бул.”Беломорски” 

 22.Клуб на 

пенсионера 

3 Предоставяне на 

условия за хората 

от третата възраст 

да общуват, да 

осъществяват 

социални контакти 

и възможности за 

активен живот 

 

150 

Бюджет на общината Помещения на 

община 

Кърджали 

Клубовете на пенсионера се финансират от бюджета на община Кърджали. 

Средно годишно около 150 човека посещават мероприятията, организирани от 

клубовете. 

 

ІІ.ДРУГИ 

 

1.Дом за 

медико-

социални грижи 

1 Полагане на 

специфични грижи 

за деца  

100  

към 

20.03

Бюджет на 

Министерство на 

здравеопазването 

Сграда на 

община 

Кърджали 

Към 31.12.2015 г.  настанените деца в дома са 37.  

Отдел „Закрила на детето” полага усилия за намиране на по-подходяща мярка за 

закрила на всяко дете в риск, поради което е стеснен до минимум входа към 
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за деца – 

Кърджали 

0 до 3 години .12г. 

са 43 

деца 

институцията. 

2.Хоспис 

„Червен кръст” 

1 Медико-социална 

услуга за 

неподвижни хора, 

нуждаещи се от 

непрекъсната 

грижа 

21 Такси от 

потребителите, 

дарения и бюджет на 

общината 

Помещения на 

община 

Кърджали 

Капацитетът на услугата е увеличен с едно место. Общо през 2015 г. са 

обгрижвани 59 пациенти. Изписани са 10 пациенти. Починали са 25. Всички 

места са заети. Услугата се предоставя качествено. Интересът е много голям от 

кандидат-потребители и техните близки. 

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” 

Услугата се предоставя качествено. 

4.Здравен 

кабинет за 

борба с 

хипертонията, 

работещ по 

програма 

СИНДИ 

1 Медико-социална 

услуга за 

населението на 

община Кърджали 

над 

4000 

годи

шно 

Бюджет на общината Помещения на 

община 

Кърджали 

Услугата е качествена и се ползва от много възрастни хора. През 2015г. през 

кабинета са преминали общо 2416 лица. 

5.Дом на 

здравето към 

РЗИ 

1 Здравно-

образователна 

дейност и 

превенция на 

здравето 

1500 

годи

шно  

РЗИ и чрез 

осъществяване на 

проекти 

Помещение на 

РЗИ 
Домът на здравето се използва активно за провеждане на мероприятия с деца и 

младежи от  община Кърджали, за конференции и семинари. 

6.Консултативе

н 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” 

Услугата се предоставя качествено при необходимост. През 2015г. 25 жени и 2 

мъже, жертва на насилие са потърсили подкрепа от Центъра. Търсят се 

възможности за осигуряване на жилище за временно пребиваване. 

7.Превантивно-

информационен 

център към 

Общински 

съвет по 

наркотични 

вещества  

1 

Промотира 

здравословен 

начин на живот 

сред учениците 

1000 

годи

шно 

Бюджет на 

Министерство на 

здравеопазването 

Обединен 

детски 

комплекс 

Превантивно-информационният център се ръководи от Общински съвет по 

наркотични вещества и осъществява превантивни дейности и програми с 

младежи от училищата в община Кърджали.  Организират се срещи, семинари, 

конференции, беседи и други интересни мероприятия в областта на наркоманиите 

и тяхната превенция, които се посрещат с голям интерес от младите хора. 
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8.Програми за 

професионално 

обучение и 

заетост 

2 

Обучение и заетост 

на безработни лица 

2 Бюджета на МТСП Община 

Кърджали 
През 2015г. по Национални програми на Агенцията по заетостта в Община 

Кърджали бяха разкрити 2 работни места: по НП за заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания - сътрудник социални дейности; по НП „Активиране на 

неактивни лица” – младежки медиатор. 

 

ІІІ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА РАЗКРИВАНЕ 

 

1.Център за 

обществена 

подкрепа 

1 Социална услуга за 

деца в риск и 

техните семейства 

50 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

при откриване на 

процедура 

По проект 

 

Общински съвет-Кърджали взе решение №129 от 11.07.2013г. за разкриване на 

Център за обществена подкрепа. Помещенията, посочени в решението, се оказаха 

в такова състояние, че не беше възможно и икономически неоправдано да се 

влагат средства за ремонтни дейности, които и без това липсват. Продължава 

търсенето на подходяща сграда и финансиране на ремонтните дейности, 

оборудване и обзавеждане. 

2.Защитено 

жилище за хора 

със зрителни 

увреждания 

1 Социална услуга за 

лица със зрителни 

увреждания 

8 Кандидатстване по 

оперативни 

програми 

По проект 

 

През отчетния период не беше отворена схема по Оперативна програма, по която 

да се финансира изграждането и дейността на такава социална услуга. 

3.Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с физически 

увреждания 

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 

 

През отчетния период не беше отворена схема по Оперативна програма, по която 

да се финансира изграждането и дейността на такава социална услуга. 

4.Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни хора 

с психични 

проблеми 

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 

 

През отчетния период не беше отворена схема по Оперативна програма, по която 

да се финансира изграждането и дейността на такава социална услуга. 

5.Изграждане 

на 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 

 

През отчетния период не беше отворена схема по Оперативна програма, по която 

да се финансира изграждането и дейността на такава социална услуга. 
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6.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 

 

През отчетния период не беше отворена схема по Оперативна програма, по която 

да се финансира изграждането и дейността на такава социална услуга. 

7.Дневен 

център за стари 

хора 

1 

Социална услуга за 

стари хора 

20 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

По проект 

 

През отчетния период не беше отворена схема по Оперативна програма, по която 

да се финансира изграждането и дейността на такава социална услуга. 

8.Звено „Майка 

и бебе” 

1 

Социална услуга за 

самотни майки с 

малки деца 

10 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

По проект 

 

През отчетния период не беше отворена схема по Оперативна програма, по която 

да се финансира изграждането и дейността на такава социална услуга. 

9.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 

 

През отчетния период не беше отворена схема по Оперативна програма, по която 

да се финансира изграждането и дейността на такава социална услуга. 

10.Приют 

 

1 Комплекс от 

социални услуги, 

предоставяни 

временно в срок 

до 3 месеца на 

бездомни лица 

при неотложна 

необходимост от 

задоволяване на 

базовите им 

15 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

По проект 

 

През отчетния период не беше отворена схема по Оперативна програма, по която 

да се финансира изграждането и дейността на такава социална услуга. 
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потребности, 

свързани с 

осигуряване на 

подслон, храна, 

здравни грижи, 

хигиена, 

социално, 

психологическо и 

правно 

консултиране 

11.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 

 

През 2014г. Община Кърджали започна изпълнението на проект за ремонт на 

тротоарите в централната част на града по който се оформят специални подстъпи 

и полагат настилки за лица с увреждани. На входовете на голяма част от сградите 

на институциите в града са изградени подстъпи за инвалидни колички.  

12.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 

По проект 

 

Заложени са средства в бюджета на Община Кърджали за закупуване на два 

автомобила. 
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ІV. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

№ 

по 

ред 

Дейности 

 

Отговорни 

институции и 

длъжностни лица 

С
р

о
к

 н
а
 

и
зп

ъ
л

н
ен

и
е 

 

Очаквани 

резултати / 

краен продукт 

 

И
зт

о
ч

н
и

ц
и

 н
а
 

ф
и

н
а
н

си
р

а
н

е 

 

 

ОТЧЕТ 

1.  Осъществяване на контрол и помощ 

с цел подобряване организацията на 

работа в съществуващите социални 

услуги  

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни 

дейности” в общинска 

администрация 

2015г. Подобряване 

качеството на 

предоставяните 

услуги 

не се изисква Експертите в дирекция „Хуманитарни дейности” 

ежемесечно осъществяват контрол на съществуващите 

социални услуги. Проверките показва, че 

предоставяните услуги са качествени и 

задължителната документация се води съгласно 

изискванията.  Провеждат се ежемесечни срещи с 

ръководителите на социални услуги, на които се 

обсъждат въпроси от организационен характер и за 

подобряване качеството и разнообразието на 

предлаганите услуги.  

2.  Стимулиране и развитие на 

партньорството между 

заинтересованите страни при 

предоставянето на социални услуги 

общинска 

администрация 

неправителствени 

организации 

2015г. Подобряване 

качеството на 

предоставяните 

услуги 

не се изисква Традиционно се поддържат добри връзки с 

неправителствените организации. Те имат 

представители в Обществения съвет по социално 

подпомагане и услуги.  

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 

2015г. Повишени 

знанията и 

уменията на 

специалистите, 

ангажирани в 

социалната 

сфера. По-добро 

качество на 

предоставяните 

услуги. 

Делегираните 

бюджети на 

социалните 

услуги 

През 2015г. представители на всички социални услуги 

преминаха различни обучения в страната, които 

значително подобриха работата с документите и 

спазването на нормативната уредба. 

Едно от обученията беше проведено в гр.Кърджали, в 

което взеха участие работещи в социалните услуги от 

община Кърджали и от областта и счетоводители. 

4.  Разработване и приемане на 

Правилник за предоставяне на 

социални услуги в община 

Кърджали  

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни 

дейности” в общинска 

администрация 

2015г. Наредба не се изисква Разработва се правилник за устройството, 

организацията и дейността на социалните услуги, 

предоставяни в община Кърджали. 

 

5.  Подобряване на достъпът до Дневен Ръководство на 2015г. Увеличаване на Бюджета на Проучват се автобусните фирми в града за наличие на 
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център „Надежда” чрез осигуряване 

на специализиран транспорт  

община Кърджали броя на 

обслужваните 

лица, 

включително и 

от селата 

Дневен център 

„Надежда” 
специализиран транспорт за лица с увреждания и ще 

се пристъпи към сключване на договор. Използването 

на външен транспорт ще бъде икономически по-

изгодно за социалната услуга. 

6.  Тържествено честване на Световния 

ден  за социална работа 

Община Кърджали 

ОССПУ 

Всички социални 

заведения 

март 

2015г. 

План 

Популяризиране 

на социалните 

услуги в община 

Кърджали и 

утвърждаване на 

техния авторитет 

Общински 

бюджет 
Изпълнено. Отбелязването на професионалния 

празник на заетите в социалните услуги действа 

стимулиращо в тяхната трудна и отговорна работа.  

7.  Предложение за финансиране от 

общинския бюджет на дейности от 

годишния план през 2016 година 

 

Експерти от общинска 

администрация  

август – 

декемвр

и 2015г. 

Предложение  Общински 

бюджет 
Изпълнено. 

8.  Подготовка и внасяне за обсъждане 

на заседание на Общински съвет на 

отчет за изпълнението на Годишен 

план за развитие на социалните 

услуги, заложени в Стратегията на 

община Кърджали, за 2014 г. и 

приемане на Годишен план за 

развитие на социалните услуги, 

заложени в Стратегията на община 

Кърджали, за 2016г. 

 

Експерти в ОА 

ОССПУ 

Д”СП” 

 

април 

2015г. 

Отчет  

Годишен план 

Не изисква 

финансиране 
Изпълнено. 

9.  Разработване и приемане на анализ 

на потребностите от социални 

услуги в Община Кърджали  

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни 

дейности” в общинска 

администрация; 

неправителствени 

организации; 

ОССПУ 

 

2015г. 

 

 

Анализ на 

потребностите от 

социални услуги в 

Община Кърджали 

Общински 

бюджет 
Изпълнено.  

Общински съвет - Кърджали прие Анализ на 

потребностите от социални услуги в община 

Кърджали с Решение №194/22.07.2015г. 

10.  Разработване и приемане на  
Стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община 

Кърджали за периода 2016-2020 

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни 

дейности” в общинска 

администрация; 

2015г. 

 

Стратегия за 

развитие на 

социалните услуги 

за периода 2016-

2021 година. 

 

Общински 

бюджет 
Стратегията за развитие на социалните услуги в 

Община Кърджали за периода 2016-2020 година беше 

разработена в края на м.11.2015г., но съгласно Закона 

за социална подпомагане и правилника за неговото 
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година. 
 

неправителствени 

организации; 

ОССПУ 

прилагане общинската стратегия се приема след 

приемането на Областната стратегия. Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Кърджали беше приета на 30.03.2016г. 
 

 

 

Обществен съвет по социално подпомагане и услуги       КМЕТ НА ОБЩИНА 

Председател: ......................................          КЪРДЖАЛИ:............................... 

                         /Елисавета Кехайова/                                  /инж.Хасан Азис/   

              

 

 
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 

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 

 

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


