
 

                Приложение №1  

    

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

за развитие на социалните услуги през 2019 година, 

  към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 2016-2020 г. 

 

 

 І.  БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КЪРДЖАЛИ. 

  

 

№ Услуга Целева 

група 

Територи

ален 

обхват 

Капаците

т 

Местоположени

е 

Финансови 

източници 
ОТЧЕТ 

                

 Социални услуги за деца и младежи 

 

 

1. Дневен център за 

деца с увреждания  

„Надежда” 

Деца с 

увреждания  

и 

техните 

семейства 

Област 

Кърджал

и 

30 гр. Кърджали, 

ул.”Детелина” № 

7 

Закон за 

държавния 

бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

Дневен център за деца с увреждания е форма за 

подкрепа на деца с трайни увреждания, в който 

са създадени условия за обслужване, 

отговарящи на ежедневните и 

рехабилитационните им потребности, както и 

организация на свободното време. 

Предоставянето на социалните услуги  е 

краткосрочно и дългосрочно. Числеността на 

персонала на ДЦ е 12 души и включва – 

директор, социален работник, логопед, 

психолог, педагози, рехабилитатор, медицинска 

сестра и помощен персонал. Средната годишна 

заетост на социалната услуга през 2019 г. е 33 

деца. Услугата се предоставя качествено.   

2. Център за 

настаняване от 

Деца без 

увреждания  

Национа

лен 

15 гр.Кърджали, ул. 

„проф. акад. Л. 

Закон за 

държавния 

ЦНСТ е социална услуга в общността от 

резидентен тип за деца без увреждания. 



семеен тип за деца 

без увреждания 

„Детска мечта” 

обхват Милетич”  №3   бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

Средната годишна заетост на социалната услуга 

през 2019г. е 9 деца. Запълването на капацитета 

зависи от наличието на деца без увреждания, за 

които предприета мярка за настаняване, както и 

от работата на ОЗД по отделните случаи на 

настанените деца свързана с реинтеграция в 

семействата им, осиновяване   или настаняване в 

други социални услуги. Услугата се предоставя 

качествено.   

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 

Деца без 

увреждания 

Национа

лен 

обхват 

14 гр.Кърджали, кв. 

„Гледка”, ул. 

„Тина Киркова” 

№25 

Закон за 

държавния 

бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

Социална услуга в общността от резидентен тип 

за деца без увреждания.  Център за настаняване 

от семеен тип  е място за живот в среда, близка 

до семейната, за деца без увреждания.   

Средната годишна заетост на социалната услуга  

през 2019 г. е 12.5 деца.  Настанените деца и 

младежи без увреждания в съответствие с 

потребностите си ползват  социални, здравни, 

образователни и други услуги. Услугата се 

предоставя качествено .  

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

и младежи с 

увреждания 

Деца и 

младежи с 

увреждания 

Национа

лен 

обхват 

14 гр.Кърджали, кв. 

„Веселчане”, ул. 

„Мир” №19 

Закон за 

държавния 

бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

Социална услуга в общността от резидентен тип 

за деца и младежи с увреждания. Средната 

годишна заетост на социалната услуга през 

2019г. е 13 потребители.  Настанените деца и 

младежи с увреждания в съответствие с 

потребностите си ползват  социални, здравни, 

образователни и други услуги.  Услугата се 

предоставя качествено 

5. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

и младежи с 

увреждания 

Деца и 

младежи с 

увреждания 

Национа

лен 

обхват 

14 гр.Кърджали, кв. 

„Пазара”, ул. 

„Средец” №14 

Закон за 

държавния 

бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

Социална услуга в общността от резидентен тип 

за деца и младежи с увреждания. Средната 

годишна заетост на социалната услуга през 2019 

г. е 12 потребители. Настанените деца и 

младежи с увреждания в съответствие с 

потребностите си ползват  социални, здравни, 

образователни и други услуги.  Услугата се 

предоставя качествено . 



6. Дом за медико-

социални грижи 

за деца 

Полагане на 

специфични 

грижи за 

деца 

Национа

лен 

обхват 

70 

15 легла 

за 

недоносе

ни деца; 

45 легла 

за 

резидент

на грижа;  

10 места 

за дневна 

грижа за 

деца с 

увреждан

ия  

гр. Кърджали, 

ул.”Веслец” №53  

Министерство 

на 

здравеопазване

то - 

финансира се 

от 

държавния 

бюджет. 

Към 31.12.2019 г. в ДМСГД са  настанени  32 

деца с увреждания. Отдел „Закрила на детето” 

полага усилия за прилагане на подходяща мярка 

за закрила на децата в риск, поради, което е 

стеснен до минимум входа към институцията. 

Дневният център към ДМСГД предлага комплекс 

от социални услуги  в общността на деца с 

увреждания. В  центъра се  

оказва:психологическа, кинезитерапевтична, 

логопедична и комплексна педагогическа помощ, 

Монтесори диагностика и терапия. В  Центъра 

към ДМСДГ- Кърджали работи 

мултидисциплинарен екип,   който се състои от:  

двама психолози,  двама кинезитерапевти, 

логопед и специален педагог.  Услугата се 

предоставя почасово.  През 2019г. социалната 

услуга и ползвана общо от 73 деца. 

7. Социална услуга  

„Приемна грижа” 

по проект 

„Приеми ме 2015” 

на Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси”                                            

2014-2020 г. 

Деца, 

настанени в 

специализир

ани 

институции, 

деца, в риск 

от 

изоставяне, 

деца с 

увреждания; 

деца, 

жертви на 

насилие или 

трафик; 

деца, които 

са 

непридруже

ни бежанци 

Национа

лен 

обхват 

1 

началник 

областен 

екип по 

„Приемн

а грижа” 

1 

социален  

работник 

30 

приемни 

семейств

а 

гр. Кърджали, 

ул.”Миньорска” 

№ 1 

Проект„Прием

и ме 2015”  

финансиран по 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси”                                            

2014-2020 г. 

Проект "Приеми ме 2015" се изпълнява от 

Агенцията за социално подпомагане в 

партньорство с общините на територията на 

Р.България.  Целта на проекта е да се 

усъвършенства и да се разшири обхватът на 

услугата "приемна грижа" и да се затвърди 

нейното предоставяне на местно ниво, като 

алтернативна форма за отглеждане на деца в 

риск в семейна среда. Акцент е поставен към 

развитие на специализирана приемна грижа за 

деца с увреждания; деца, жертви на насилие или 

трафик; деца, които са непридружени бежанци. 

Специален фокус се поставя и върху 

настаняването на деца до 3-годишна възраст. 

Социалната услуга има областен модел на 

предоставяне, като са включени 4 общини от 

областта: Кърджали, Крумовград,Ардино и 

Момчилград.  



Всички утвърдени приемни семейства са 

професионални. През 2019 година по проекта 

има утвърдени 30 приемни семейства. В 17 

семейства са настанени 19 деца – Кърджали-7 

бр., Крумовград – 6 бр., Ардино-3 бр. и 

Момчилград – 3 бр. В 13 от утвърдените 

семейства няма настанени деца. Услугата се 

предоставя качествено и на добро ниво. 

8. Механизъм лична 

помощ 

Деца с 

увреждания 

Община 

Кърджал

и 

Според 

издадени

те 

направле

ния от 

ДСП 

гр. Кърджали, 

бул.”България” 

№ 41 

Закон за 

държавния 

бюджет 

От 01.09.2020г. стартира предоставянето на 

механизма лична помощ , съгласно условията на  

Закона за лична помощ и Наредба №РД -07-7 от 

28.06.2019г. за включване в механизма лична 

помощ. По механизма са назначени 11 лични 

асистента, които полагат грижа за 11 деца, както 

следва: 

- 7  деца с право на чужда помощ с 

определени 50 и над 50 на сто вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност; 

- 1 дете без право на чужда помощ с 

определени 90 и над 90 на сто вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност; 

- 3 децата  с определени 90 и над 90 на сто 

с право на чужда помощ вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност. 

                

 Социални услуги за лица с увреждания  и  възрастни хора   

 

 

1. Домашен 

социален 

патронаж с 

Обществена 

трапезария 

Лица над 60 г.;  

Лица в т.ч. и 

деца с 

увреждания; 

 

Община 

Кърджал

и 

200 

възрастн

и; 

 

гр. Кърджали, 

ул.”Миньорска” № 

1 

Домашен 

социален 

патронаж  се 

финансира със 

средства от 

Домашен социален патронаж предоставя 

комплекс от услуги в домашна среда:приготвяне 

и  доставка на храна, поддържане на лична 

хигиена и хигиена  в жилищните помещения, 

обитавани от обслужвания, наблюдение на 



общинския 

бюджет – 

местна 

дейност. 

 

здравословно състояние и съдействие за 

получаване на медицинска и стоматологична 

помощ, съдействие при получаване на помощни 

технически средства на потребители с 

увреждания, съдейства при административни 

услуги, битови услуги –закупуване на 

хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на сметки със 

средства на лицето, гледане на тежко болни 

лица и др. Капацитетът на услугата е 200, като 

средно месечно през 2019 г. се приготвя и 

предоставя  храна, както следва: 

- по домовете на 152 възрастни лица; 

- за 60 потребители на ДЦ„Надежда”; 

- за 13 деца в ЦНСТ „Детска мечта”. 

      Домашен социален патронаж разполага с 

специализирана кола за лица с увреждания, 

която може да се ползва за предвижване в града 

и извън града от деца и лица с увреждания  по 

предварителна заявка. 

По национална програма „Заетост и обучение на 

хора с трайни  увреждания” е назначен  и работи 

като диспечер на специализираната кола, едно 

безработно лице с увреждане. По проект 

„Обучения и заетост за младите хора”,   в ДСП 

работи  един безработен  младеж с увреждане, 

на длъжност „общ работник”. 

Услугата се предоставя качествено. 

2. Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания 

„Надежда” 

Пълнолетни 

лица с 

увреждания 

Област 

Кърджал

и 

 

30 гр. Кърджали, 

кв.”Студен 

кладенец” 

ул.”Детелина”№ 

8 

Закон за 

държавния 

бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

Дневният център е форма за подкрепа на 

пълнолетни лица с  увреждания, в който са 

създадени условия за обслужване, отговарящи 

на ежедневните и рехабилитационните им 

потребности, както и организация на 

свободното време. Предоставянето на 

социалните услуги  е краткосрочно и 



дългосрочно. Числеността на персонала е 13 

души и включва – директор, социален работник, 

психолог, трудотерапевти, кинезитерапевт, 

медицинска сестра и помощен персонал. 

Средната годишна заетост на социалната услуга  

през 2019 г. е 35 потребители .   Услугата се 

предоставя  качествено.  

3. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

лица с психични 

проблеми 

„Орфей” 

 

Лица с 

психични 

проблеми 

Област 

Кърджал

и 

30 гр. Кърджали, 

кв.”Байкал” 

ул.”Славянска”

№9 

Закон за 

държавния 

бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

Социална услуга в общността за почасова 

подкрепа на пълнолетни лица с психични 

проблеми, свързана с извършване на 

рехабилитация, социални и психологически 

консултации, съдействие за професионално 

ориентиране и реализация, възстановяване на 

умения за водене на самостоятелен живот, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални 

програми за социално включване на  лица с 

психични проблеми. Числеността на персонала е 

8 души и включва – директор, социални 

работници, психолог, трудотерапевти,  

медицинска сестра и помощен персонал. 

Средната  годишна заетост на социалната услуга 

през 2019 г. е 35 потребители. Услугата се 

предоставя качествено.   

4. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

лица със зрителни 

проблеми 

„Недялка 

Камбурова” 

Лица със 

зрителни 

проблеми 

Област 

Кърджал

и 

20 гр. Кърджали, 

бул. „България” 

№49, ет.2 

Социалната 

услуга  се 

финансира със 

средства от 

общинския 

бюджет – 

местна дейност 

Социална услуга в общността за почасова 

подкрепа на пълнолетни лица със зрителни 

увреждания. Социалната услуга работи с пълен 

капацитет.  Потребителите на услугата се 

включват в програми за: 

- Компютърно обучение; 

- Ориентиране и мобилност; 

- Всекидневни умения; 

- Занимателна терапия. 

Социалната услуга предоставя  възможност на 

потребителите да водят самостоятелен начин на 

живот. Числеността на персонала е 3 души и 



включва – директор, социален работник, 

трудотерапевт. Средната  годишна заетост на 

социалната услуга през 2019 г. е 20 

потребители.Услугата се предоставя качествено. 

5. Защитено жилище 

за лица с умствена 

изостаналост 

Лица с 

умствена 

изостаналост 

Национа

лен 

обхват 

8 гр.Кърджали 

кв.”Байкал” 

ул.”Чернозубов” 

№56 

Закон за 

държавния 

бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

Социална услуга в общността от резидентен тип 

за пълнолетни лица с трайно намалена 

работоспособност/вид и степен на увреждане, 

които  подпомагани от специалисти, водят 

относително самостоятелен начин на живот в 

среда, близка до семейната. Услугата работи с 

пълен капацитет, настанени са 8 лица с 

умствена изостаналост. Социалната услуга се  

предоставя качествено.  

6. Дом за стари хора   

 

Лица, 

навършили 

възраст за 

придобиван

е право на 

пенсия за 

осигурителе

н стаж и 

възраст 

съгласно чл. 

68, ал. 1 - 3 

от Кодекса 

за социално 

осигуряване 

Национа

лен 

обхват 

30 гр. Кърджали, 

кв.”Студен 

кладенец” 

ул.”Детелина”№ 

6 

Закон за 

държавния 

бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

Управлението 

на социалната 

услуга е 

предоставено 

на външен 

доставчик  - 

БЧК 

 

 Социалната услуга Дом за стари хора след 

проведен конкурс за възлагане управлението на 

социалната услуга, съгласно изискванията на 

Закон за социално подпомагане и Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане и  

сключен договор, се предоставя от  БЧК. 

Средната годишна заетост на Дом за стари хора 

през 2019 г. е 29 потребители.   Услугата се 

предоставя качествено. 

7. Социална услуги в 

домашна среда: 

-Личен асистент;  

-Социален 

асистент;   

Домашен 

помощник 

Лица с 

увреждания 

и възрастни 

над 65 

годишна 

възраст в 

невъзможно

ст за 

Община 

Кърджал

и 

100 гр. Кърджали, 

бул.”България” № 

41 

Закон за 

държавния 

бюджет 

За постигане на устойчивост на проект „Грижа 

за независим живот”, финансиран по ОП 

„Развитие на човешките ресурси” през 2019 г. се 

подписа Споразумение между Агенция за 

социално подпомагане и община Кърджали за 

продължение предоставянето на социални 

услуги в домашна среда. През 2019г. услугата е 

предоставена на 171 потребители от 86 лични 



самообслуж

ване 

асистенти, 34 социални асистенти и 35 домашни 

помощника. 

По проект Социално предприятие ,,Обществена 

пералня и услуги в дома”   се назначиха 11 

домашни помощника, които предоставяха 

услуга на 31 потребители. 

8 Механизъм лична 

помощ 

лица с право 

на чужда 

помощ с 

определени 

90 и над 90 

на сто вид и 

степен на 

увреждане 

или степен 

на трайно 

намалена 

работоспосо

бност 

Община 

Кърджал

и 

Според 

издадени

те 

направле

ния от 

ДСП 

гр. Кърджали, 

бул.”България” 

№ 41 

Закон за 

държавния 

бюджет 

От 01.09.2020г. стартира предоставянето на 

механизма лична помощ , съгласно условията на  

Закона за лична помощ и Наредба №РД -07-7 от 

28.06.2019г. за включване в механизма лична 

помощ. Към 31.12.2019 г. по механизма са 

назначени185 лични асистента, които полагат 

грижа за 149 пълнолетни лица с право на чужда 

помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и 

степен на увреждане или степен на трайно 

намалена работоспособност 

9.  Обществена 

трапезария 

Лица и 

семейства  

Община 

Кърджал

и 

 гр. Кърджали, 

бул.”България” № 

41 

Проект„Осигур

яване на топъл 

обяд в Община 

Кърджали” по 

процедура за 

директно 

предоставяне 

на БФП 

BG05FMOP001

-3.002 

„Осигуряване 

на топъл обяд – 

2016-2020”, 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в 

Община Кърджали” се финансира по 

Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане по Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица 2014-2020 г., със срок на изпълнение 

01.10.2016 г. до 04.12.2019г.  с обща  сума на 

допустимите разходи 728 021,32 лева. 

През 2019 г. услугата се предоставя от 

външен доставчик, избран след проведен 

конкурс, съгласно Закона за социално 

подпомагане и Правилника за неговото 

приложение на 600 броя на представителите на 

целевата група.  

 В Обществената трапезария се предоставя 

топъл обяд, който включва –супа, основно ядене 



основно 

материално 

подпомагане  

и хляб на нуждаещи се лица, от целевата група 

определени от ДСП.  

 

10. Обществена 

трапезария 

Лица и 

семейства 

Община 

Кърджал

и 

100 гр.Кърджали, 

храм„Успение 

Богородично”- 

кв.Гледка 

Фонд 

„Социална 

закрила” към 

МТСП, 

дарения 

Социална услуга за предоставяне на безплатен 

обяд за задоволяване на потребностите от храна 

за хора, които не могат да си я осигуряват сами. 

 

 

ІІ.  ДРУГИ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ. 

 

 

№ Услуга   Целева 

група 

Територ

иален 

обхват 

Капаци

тет 

Местоположение  Финансови 

източници 

ОТЧЕТ 

1. Детска млечна 

кухня към 

Домашен 

социален 

патронаж  

Деца от 6 м. до 

3 години 

 

Община 

Кърджал

и 

180 

деца от 

6 

месеца 

до 3 

години; 

гр. Кърджали, 

ул.”Миньорска” 

№ 1 

Детска  млечна 

кухня се 

финансира,  като 

делегирана от 

държавата 

дейност 

  

Капацитетът на Детска млечна кухня за 2019 

г. е 180 деца от 6 месечна до 3 годишна 

възраст. Средно месечно през 2019г. се 

хранят  173 деца. Услугата се предоставя 

качествено. 

2. Хоспис „Червен 

кръст” 

Лица 

нуждаещи 

се от 

непрекъснат

а грижа 

Област 

Кърджал

и 

22 гр. Кърджали  

кв.”Студен 

кладенец” 

ул.”Детелина”№ 6 

Такси от 

потребителите и 

дарения   

През 2019 г. са обгрижени 52 пациенти. 

Изписани са 14 пациента. Починали са 17. 

Към 31.12.2019 г общия брой настанени са 22 

лица. Услугата се предоставя качествено. 

3. Хоспис 

„Добролюбие” 

Лица 

нуждаещи 

се от 

непрекъснат

а грижа 

Област 

Кърджал

и 

40 гр. Кърджали  

бул.”Беломорски” 

   № 53 

Такси от  

потребителите, 

дарения и РЗОК 

През 2019г. са обгрижени около 149 лица. 

Услугата се предоставя качествено 

4. Здравен медиатор   Уязвими Община Брой Община Закон за През 2019 г. в Община Кърджали са назначени 



малцинстве

ни групи 

Кърджал

и 

организ

ирани и 

проведе

ни 

срещи и 

меропр

иятия 

Кърджали 

гр. Кърджали, 

кв.”Боровец”   

и 

с.Перперек 

държавния 

бюджет -

делегирана от 

държавата 

дейност 

и работят  двама здравни медиатори – в  гр. 

Кърджали, кв.Боровец и в с. Перперек.   

Дейността  на здравните медиатори включва:  

- Работа с клиенти и подпомагане на 

незапознатите със здравната система за 

получаване на достъп до здравни услуги; 

- Посредничество между уязвими групи и 

здравни и социални служби; 

- Работа с ОПЛ и други здравни 

специалисти и институции за повишаване на 

имунизационния статус на децата; 

- Подпомагане при попълване на различни 

документи; 

- Участие в организиране на здравни 

профилактични мероприятия и мероприятия 

за повишаване на здравната култура.  

5. Клуб на хората с 

увреждания 

Лица с 

увреждания 

Област 

Кърджал

и 

над 

1000 

годишн

о 

гр.Кърджали 

Бул.”Булаир” №1 

бл.”Момина 

сълза” 

Бюджет на 

общината, СИБ, 

ССБ и СГБ 

Осигуряване на социални контакти, оказване 

на помощ при подготовка на документи, 

информационно консултативни услуги, 

организационни, административно-правни, 

транспортни и други услуги на членовете на 

клубовете  

6.  Клуб на 

пенсионера 

Хора в 

пенсионна 

възраст 

Община 

Кърджал

и 

над 150 

годишн

о 

гр.Кърджали 

кв.”Веселчане 

гр.Кърджали 

бул.”Тракия” 

гр.Кърджали 

ул.”Миньорска” 

№1 

Бюджет на 

общината 

В  Община Кърджали има 3 клуба на 

пенсионера: 

 „Тракия №1“ 
-  с 99 членове на клуба; 

 „Млади сърца“ 

-98 членове на клуба; 

 „Кап.Петко Войвода“ 

- 30 членове на клуба; 

 Клубовете на пенсионера дават възможност 

на хора от трета възраст да водят по активен 

начин на живот и да осъществяват социални 

контакти.  През 2019г. се назначиха 3 

уредници в клубовете на пенсинерите. 



7. Дом на здравето 

към РЗИ 

Деца, 

ученици 

Област 

Кърджал

и 

 гр.Кърджали   

ул.”Ген. Вл. 

Стойчев” №2 

Министерство на 

здравеопазването 

и чрез 

осъществяване на 

програми и 

проекти 

Домът на здравето се използва активно за 

провеждане на мероприятия с деца и 

младежи от Община Кърджали, за 

конференции и семинари. 

8. Консултативен 

център за жени, 

жертва на насилие 

 Област 

Кърджал

и 

 гр.Кърджали 

ул.”Републиканск

а”47 

Народно 

читалище 

„Обединение 

1913” 

Народно 

читалище 

„Обединение 

1913” и проекти 

  В Центъра се оказва подкрепа на лица 

жертва на насилие. През 2019 г. 44 жени и 2 

мъже жертва на насилие, са потърсили 

подкрепа. В  Центъра работят на доброволен 

принцип психолог и юрист. 

9. Превантивно-

информационен 

център към 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества  

Деца и 

младежи 

Област 

Кърджал

и 

 гр.Кърджали 

бул.”България” 

ет.3 

  Министерство на 

здравеопазването 

Превантивно- информационен център се 

ръководи от Общински съвет по наркотични 

вещества и осъществява превантивни 

дейности и програми с младежи от 

училищата в Община Кърджали. Центъра 

организира различен тип мероприятия, 

семинари, беседи , програми, конференции с 

деца и родители.     

10. Програми и 

проекти за 

професионално 

обучение и 

заетост, 

изпълнявани 

съвместно с 

Агенцията по 

заетостта 

Безработни 

лица 

Община 

Кърджал

и 

Според 

сключе

ни 

договор

и с 

Агенци

я по 

заетост

а 

Община 

Кърджали 

Закона за 

насърчаване на 

заетостта и ОП 

„Развитие на 

човешките 

ресурси”  

    През 2019г. се реализираха следните 

договори сключени между  Агенция по 

заетостта и Община Кърджали, за 

осигуряване на заетост: 

      - Проект „Нова възможност за младежка 

заетост”- Договор № МЗ-3-09-08-

3485#6/01.03.2018г. с Допълнително 

споразумение № МЗ-3-09-08-

3485#16/18.09.2018 г., -1 назначен младеж за 

стажуване  за 6 месеца и осигурена 

постоянна заетост в Община Кърджали на 

свободно работни място. 

         - Договор № 908-0147-19-

31002/29.05.2019 г. за реализиране на 



Регионална програма за заетост на Област 

Кърджали - 2017г. – 7 назначени лица, за 6 

месеца; 

        - Договор № 908-0050-18-

11009/15.10.2018 г. за участие в Национална 

програма „Заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания” ”- 1 назначено лице с 

увреждане за срок от 24 месеца; 

             - Проект „Обучение и заетост на 

младите хора” – Договор № ОЗМ – ХУ  – 09 

–08-84#7/20.11.2018 г. – 4 назначени лица за 

срок от 24 месеца; 

             - Проект BGО5М90PО01-1.010-0001 

„Обучения и заетост”- Договор №ОЗ–ХУ–

09–08-479#6/09.10.2018 г.  – 10 назначени 

лица за срок от 24 месеца; 

             - Проект BGО5М90PО01-1.010-0001 

„Обучения и заетост” - Договор №ОЗ–ХУ–

09–08-1434#6/12.11.2018 г. -14 назначени 

лица за срок от 24 месеца; 

             - Национална програма „Активиране 

на неактивни лица” -  Договор  № 908 0310 

15 11016/18.11.2015 г., - 1 назначено лице; 

              - Договор №908-0161-19-

21060/10.09.2019 г. за участие в  Проект 

„Трудова заетост” за заетост през 2019 г. - 2 

назначени лица за 3 месеца 

 

9. Социално 

предприятие 

„Обществена 

пералня и услуги 

в дома” 

-Хора с 

увреждания; 

-Лица в 

неравностой

но 

положение 

на пазара на 

Община 

Кърджал

и 

 гр. Кърджали, 

кв.”Студен 

кладенец” 

ул.”Детелина”№ 8 

Оперативна 

програма 

,,Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-

2020г. 

Проект Социално предприятие 

,,Обществена пералня и услуги в дома”, 

финансиран по Оперативна програма 

,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., 

със срок на изпълнение 18 месеца, период на 

изпълнение от 01.06.2018г. до 17.12-2019 г. на 

стойност 391 163 лв.. в резултат от 



труда и 

други 

социално 

изключени 

лица; 

 

реализирането на проекта се създаде ново 

Социално предприятие ,,Обществена пералня 

и услуги в дома”. Предприятието създаде 

възможности за осигуряване на заетост на 33 

души за срок от 12 месеца, професионална 

интеграция и придобиване на трудови и 

професионални умения на хора с увреждания 

и на представители на уязвими социални 

групи на пазара на труда за преодоляване на 

социалната им изолация, повишаване на 

качеството им на живот, стимулиране на 

конкурентно способността им в работна среда, 

намаляване на бедността и риска от социално 

изключване. 

10 Проект „Подкрепа 

и грижа за хората 

в Община 

Кърджали”  

-възрастни  

хора  над  65 

години  с 

ограничения

  или  в  

невъзможно

ст за  

самообслуж

ване,   

-хора  с  

увреждания 

и  техните  

семейства 

Община 

Кърджал

и 

 гр. Кърджали, 

бул.”България” № 

41 

Оперативна 

програма 

,,Развитие на 

човешките 

ресурси” 2014-

2020г. 

         През 2019 г. се подписа Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, BG05M9OP001-2.040-0120-С01 за 

изпълнението на проект „Подкрепа и грижа 

за хората в Община Кърджали”, който се 

финансира по Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 

BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2”. Целевата  гура на  проекта  

включва 157 жители  на  Община Кърджали -

  възрастни  хора  над  65 години  с 

ограничения  или  в  невъзможност за  

самообслужване,  хора  с  увреждания и  

техните  семейства  и  служители  на  

Община Кърджали, ангажирани  с  

процесите  на  предоставяне   на  здравни и  

социални  услуги. Одобреният размер на 

безвъзмездна финансова помощ е 399 498,08 

лв. и проекта ще се изпълнява за период 18 

месеца от 01.06.2019г. до 31.12.2020г. 



ІІІ.  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПЛАНИРАТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ. 

  

 

 

№ Услуга – име, вид Целева 

група  

Територи

ален 

обхват 

Капаци

тет  

Местоположение  Финансови 

източници 
ОТЧЕТ 

1. Център за 

обществена 

подкрепа 

 Деца в риск 

и техните 

семейства 

Община 

Кърджал

и 

104 в 

т.ч. 

4 места 

за 

кризисн

о 

настаня

ване 

гр.Кърджали, 

бул.”Беломорски” 

№51 

Проект „Заедно в 

подкрепа на 

децата на 

Кърджали”, ОП” 

Региони в растеж” 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

 

 

 

През 2019г. се изпълнява Договор за БФП № 

BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект 

„Заедно в подкрепа на децата на Кърджали",  

Приоритетна ос 5: „Регионална социална 

инфраструктура “Процедура: BG16RFOP001-

5.001 „Подкрепа за деинституционализация 

на грижите за деца” 

Компонент 1:  общини , финансиран  по 

Оперативна програма  „Региони в растеж” 

2014-2020 г., съфинансиран  от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Основните дейности по проекта са 

свързани с извършване на строително-

монтажни работи на сграда за създаване на 

социалната услуга, оборудване и 

обзавеждане. 

2. Дневен център за 

подкрепа на деца 

с увреждане и 

техните семейства 

Деца с 

увреждания 

и техните 

семейства 

Община 

Кърджал

и 

30 

места 

дневна 

грижа и 

60 

места за 

консулт

ативни 

услуги 

гр.Кърджали, 

бул.”Беломорски” 

№51 

Проект „Заедно в 

подкрепа на 

децата на 

Кърджали”, ОП” 

Региони в растеж” 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

 

През 2019г. се изпълнява Договор за БФП № 

BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект 

„Заедно в подкрепа на децата на Кърджали",  

Приоритетна ос 5: „Регионална социална 

инфраструктура “Процедура: BG16RFOP001-

5.001 „Подкрепа за деинституционализация 

на грижите за деца” 

Компонент 1:  общини , финансиран  по 

Оперативна програма  „Региони в растеж” 

2014-2020 г., съфинансиран  от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Основните дейности по проекта са 



свързани с извършване на строително-

монтажни работи на сграда за създаване на 

социалната услуга, оборудване и 

обзавеждане. 

 

3. Разширяване на 

Дневен център за 

деца с увреждания 

„Надежда” с 

включване на 

дейности за 

Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция  

 Деца с 

увреждания 

и техните 

семейства 

 

Община 

Кърджал

и 

15 

места за 

консулт

ативни 

услуги 

гр.Кърджали, 

бул.”Беломорски” 

№51 

Проект „Заедно в 

подкрепа на 

децата на 

Кърджали”, ОП” 

Региони в растеж” 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

 

През 2019г. се изпълнява Договор за БФП № 

BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект 

„Заедно в подкрепа на децата на Кърджали",  

Приоритетна ос 5: „Регионална социална 

инфраструктура “Процедура: BG16RFOP001-

5.001 „Подкрепа за деинституционализация 

на грижите за деца” 

Компонент 1:  общини , финансиран  по 

Оперативна програма  „Региони в растеж” 

2014-2020 г., съфинансиран  от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие  

4.  Наблюдавано 

жилище 

Младежи от 

18 до 21 

години 

Община 

Кърджал

и 

6 гр.Кърджали, 

бул.”Беломорски” 

№51 

Проект „Заедно в 

подкрепа на 

децата на 

Кърджали”, ОП” 

Региони в растеж” 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

 

През 2019г. се изпълнява Договор за БФП № 

BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект 

„Заедно в подкрепа на децата на Кърджали",  

Приоритетна ос 5: „Регионална социална 

инфраструктура “Процедура: BG16RFOP001-

5.001 „Подкрепа за деинституционализация 

на грижите за деца” 

Компонент 1:  общини , финансиран  по 

Оперативна програма  „Региони в растеж” 

2014-2020 г., съфинансиран  от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие.  Основните дейности по проекта са 

свързани с извършване на строително-

монтажни работи на сграда за създаване на 

социалната услуга, оборудване и 

обзавеждане. 

5. Център за 

специализирана 

Деца с 

увреждания 

Община 

Кърджал

 

8 

Ново 

строителство 

ОП” Региони в 

растеж” 

ОП” Региони в растеж”  Приоритетна ос 5: 

„Регионална социална 



здравно-социална 

грижа за деца с 

увреждания с 

потребност от 

постоянни 

медицински 

грижи 

и Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

 

инфраструктура“,Процедура: BG16RFOP001-

5.001 „Подкрепа за деинституционализация 

на грижите за деца”  Компонент 2:  

Министерство на здравеопазването  

 

6. Дневен център за 

подкрепа на лица 

с различни форми 

на деменция и 

техните семейства 

Лица с 

деменция и 

техните 

семейства 

Община 

Кърджал

и 

40 гр.Кърджали ОП” Региони в 

растеж” 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

 

През 2019 г. е подписан договор БФП  

BG16RFOP001-5.002-0017-С01,  Проект 

"Заедно за достоен живот", по Приоритетна 

ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ 

Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа 

за деинституционализация на социалните 

услуги за възрастни и хора с увреждания“, по   

ОП „Региони в растеж”. Основните дейности 

по проекта са свързани с извършване на 

строително-монтажни работи на сграда за 

създаване на социалната услуга, оборудване 

и обзавеждане. 

7. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

психични 

разстройства 

/Център за грижа 

за лица с 

психични 

разстройства / 

Лица с 

психични 

разстройств

а 

Община 

Кърджал

и 

15 гр.Кърджали ОП” Региони в 

растеж” 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

 

През 2019 г. е подписан договор БФП  

BG16RFOP001-5.002-0017-С01,  Проект 

"Заедно за достоен живот", по Приоритетна 

ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ 

Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа 

за деинституционализация на социалните 

услуги за възрастни и хора с увреждания“, по   

ОП „Региони в растеж”. Основните дейности 

по проекта са свързани с извършване на 

строително-монтажни работи на сграда за 

създаване на социалната услуга, оборудване 

и обзавеждане. 

8. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

Лица с 

деменция 
Община 

Кърджал

и 

15 гр.Кърджали ОП” Региони в 

растеж” 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

През 2019 г. е подписан договор БФП  

BG16RFOP001-5.002-0017-С01,  Проект 

"Заедно за достоен живот", по Приоритетна 

ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ 



деменция  /Център 

за грижа за лица с 

различни форми 

на деменция/ 

социална  

инфраструктура“ 

 

Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа 

за деинституционализация на социалните 

услуги за възрастни и хора с увреждания“, по   

ОП „Региони в растеж”. Основните дейности 

по проекта са свързани с извършване на 

строително-монтажни работи на сграда за 

създаване на социалната услуга, оборудване 

и обзавеждане. 

9. Изграждане на 

социални жилища 

в Община 

Кърджали  

Уязвими 

малцинстве

ни и 

социално 

слаби групи 

от 

населението 

и други 

групи в 

неравностой

но 

положение 

Община 

Кърджал

и  

69 гр.Кърджали Оперативна 

програма 

„Региони в 

растеж” 2014-

2020г. 

Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и 

интегрирано 

градско развитие”  

През 2019 се изпълнява Проект „Изграждане 

на социални жилища в град Кърджали”, 

Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-

0002-С01,  Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие”, финансиран 

по Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“ . 

 

10. Център за 

специализирана 

здравно-социална 

грижа за младежи 

с увреждания с 

потребност от 

постоянни 

медицински 

грижи 

Младежи с 

увреждания  

Национа

лен 

обхват 

8  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

11. Звено „Майка и 

бебе” 

Бременни 

жени  

имайки в 

риск 

Национа

лен 

обхват 

10 гр.Кърджали Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 



растеж” при 

откриване на 

процедура 

12. Център за ранна 

интервенция и 

превенция за деца 

от 0 до 4 години 

Деца и 

семейства 

Община 

Кърджал

и 

15 гр.Кърджали Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

13. Кризисен център Деца и лица 

в риск 

Национа

лен 

обхват 

10  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

14. Кризисен център Деца в риск 

Национа

лен 

обхват 

10  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

15. Преходно жилище Деца и 

младежи 
Община 

Кърджал

и 

 

8  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 



ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

15. Дневен център за 

стари хора 

Лица 

навършили 

възраст за 

пенсионира

не  

Община 

Кърджал

и 

20  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

17. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция на 

лица със 

зависимости 

Деца и лица 

със 

зависимости 

Област 

Кърджал

и 

20  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

18. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Деца и лица 

в риск  

 

50  Разработване и 

защита на проект 

по ОП ”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

19. Център за 

временно 

настаняване 

Бездомни 

лица 
Област 

Кърджал

и 

15  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 



ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

20. Приют 

 

Бездомни 

лица 

Област 

Кърджал

и 

15  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

21. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания от 

0 до 3 години 

Деца без 

увреждания  

Национа

лен 

обхват 

10  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

22. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 

Пълнолетни 

лица  с 

физически 

увреждания 
 

Община 

Кърджал

и 

15  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

23. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

Пълнолетни 

лица  с 

умствена 

 

Община 

Кърджал

15  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 



пълнолетни лица с  

умствена 

изостаналост 

изостаналос

т 

и 

 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

такава социална услуга. 

24. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

стари хора 

Лица 

навършили 

възраст за 

пенсионира

не съгласно 

КСО 

Община 

Кърджал

и 

 

 

15  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

25. Защитено жилище 

за лица с 

психически 

разстройства 

Лица с 

психични 

проблеми 

Област 

Кърджал

и 

8  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

26. Защитено жилище 

за лица с 

физически 

увреждания 

Лица с 

физически 

увреждания 

Област 

Кърджал

и 

8   През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

27. Защитено жилище 

за лица с 

физически 

увреждания 

Лица с 

физически 

увреждания 

Област 

Кърджал

и 

8   През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 



28. Дом за 

пълнолетни лица с  

физически 

увреждания 

Лица с 

физически 

увреждания 

Община 

Кърджал

и 

 

 

 

 

30  Разработване и 

защита на проект 

по ОП”Развитие 

на човешките 

ресурси” и/или 

ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

През отчетния период не бяха отворени 

схеми по оперативни програми, по които да 

се финансира изграждането и дейността на 

такава социална услуга. 

29. Осигуряване на 

достъпна среда за 

лица с 

увреждания 

Деца и лица 

с 

увреждания  

  Кандидатстване 

по проект 

„Красива 

България” и други 

източници 

Подобряване на достъпната среда в град 

Кърджали и обществените сгради 

 

 

 

 

 

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 

2019г. Подобряване 

качеството на 

предоставяните 

услуги 

Експертите от Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности”  ежемесечно 

осъществяват контрол и 

работни срещи на 

директорите на 

съществуващите 

социални услуги. 

Проверките показват 

качественото 



предоставяне на 

услугите.  

2.  Стимулиране и развитие на партньорството 

между заинтересованите страни при 

предоставянето на социални услуги 

общинска администрация 
неправителствени 

организации 

2019г. Подобряване 

качеството на 

предоставяните 

услуги 

Целогодишно се 

поддържат контакти с 

институции, 

организации и 

неправителствени  

организации.  

3.  Повишаване квалификацията на работещите в 

социалните услуги, предоставяни от Община 

Кърджали, чрез участие в семинари, обучения и 

курсове. Осъществяване на супервизии. 

Ръководители на 

социалните услуги и 

експертите от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

2019г. Повишени знанията 

и уменията на 

специалистите, 

ангажирани в 

социалната сфера. 

По-добро качество 

на предоставяните 

услуги. 

През 2019г. 

ръководителите  и 

работещите в 

социалните услуги  

преминаха през 

различни обучения в 

страната, с което 

повишиха 

квалификацията и 

знанията си , подобриха 

работата с документи и  
спазването на 

нормативната уредба. 

4.  Участие на служители от социалните услуги в 

работни срещи, конференции и семинари, 

свързани с ефективно и иновативно предоставяне 

на социални услуги в общността 

Служители от социалните 

услуги и експертите от 

дирекция „Хуманитарни 

дейности” в общинска 

администрация 

2019г. Повишени знания, 

обменен и придобит 

опит 

Изпълнено 

5.  Разработване на програма за здравна 

профилактика и семейно планиране, насочена към 

рискови групи и общности 

Общинска администрация, 
РЗИ, неправителствени 

организации и други 

заинтересовани страни 

2019г. Подобрена здравна 

култура и семейно 

планиране 

Изпълнява се 

6.  Осигуряване на специализирани транспортни 

средства за хора с увреждания за обхващане на 

населението извън гр.Кърджали  

Общинска администрация, 

избор на транспортна 

фирма 

2019г. Подобрен достъп до 

социални услуги  
Не е изпълнено 

7.  Разработване на програма за подпомагане на жени 

и деца, изложени на рискове от домашно насилие 
Общинска администрация, 
РЗИ, неправителствени 

2019г. Намаляване 

рисковете от 
Изпълнява се 



организации и други 

заинтересовани страни 
домашно насилие 

8.  Развитие на доброволческа дейност в помощ на 

стари хора 
Домашен социален 

патронаж и 

неправителствени 

организации 

2019г. Създаден клуб на 

доброволците с 10 

участника; 

подпомогнати 20 

стари самотни лица 

Изпълнява се 

9.  Разработване на програми за подпомагане на 

семейства и родители, отглеждащи и/или 

грижещи се за деца и възрастни с увреждания 

Дом за стари хора 
ДЦДУ 
ДЦВХУ 

ЦСРИ”Орфей” 
ЦСРИЛЗУ 

2019г. Разработена 

програма  
Изпълнява се 

10.  Изграждане на партньорска мрежа от организации 

и институции в сферата на социалното 

подпомагане, пазара на труда, образование и 

здравеопазване за ранно идентифициране и работа 

с лица и семейства в риск 

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

2019г. Изградена 

партньорска мрежа 
Изпълнява се 

11.  Създаване на система за обмен на информация 

между общините в областта, институциите и 

организациите,  работещи в социалната сфера 

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

2019г. Създаване на 

система за обмен на 

информация 

Изпълнява се 

12.  Изграждане на ефективна система за 

взаимодействие между РЗИ, общо 

практикуващите лекари, ТЕЛК, ЛКК и ДСП за 

превенция на здравето, ранна диагностика на 

заболявания, рисково поведение и други. 

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

2019г. Създаване на 

система за 

взаимодействие 

Изпълнява се 

13.  Изготвяне на годишен план за провеждане на 

проучвания на потребностите на уязвими групи от 

населението в изпълнение на т.6.5. от Стратегията 

за развитие на социалните услуги в община 

Кърджали 2016-2020г. 

Експерти от дирекция 

„Хуманитарни дейности” в 

общинска администрация 

2019г. Проведени 

проучвания 
Изпълнява се 

14.  Тържествено честване на Световния ден  за 

социална работа  
Община Кърджали 
ОССПУ 
Всички социални заведения 

март 2019г. Популяризиране на 

социалните услуги в 

община Кърджали и 

утвърждаване на 

техния авторитет  

Празника на заетите в 

социалните услуги лица 

се отбелязва 

тържествено.  



15.  Подготовка и внасяне за обсъждане на заседание 

на Общински съвет–Кърджали на Отчет за 

изпълнението на Годишния план за развитие на 

социалните услуги през 2018 г.  и приемане на 

Годишен план за развитие на социалните услуги 

за 2020г., заложени в Стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Кърджали 2016-

2020г. 

Експерти в ОА 
ОССПУ 
Д”СП” 
 

април 2019г. Отчет  
Годишен план 

Изпълнено 

 

 

 

 

 

Съгласувано:            Кмет на община  

Дирекция „Социално подпомагане”- Кърджали        Кърджали:...............................  

Директор: .........................              /д-р инж.Хасан Азис/ 

  /Росица Стоянова/ 

                

Обществен съвет по социално подпомагане и 

услуги в Община Кърджали 

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

                      /Веселина Тихомирова/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

 


