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                Приложение №2   

   

 

ГОДИШЕН  ПЛАН 

за развитие на социалните услуги за 2021 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 Брой  Целева група Териториа

лен обхват 

Капац

итет 

Описание на услугата Местоположен

ие 

Финансови 

източници 

                 

 Социални услуги за деца  

 

1. Дневен център 

за деца с 

увреждания  

„Надежда” 

1 Деца с увреждания  

и 

техните семейства 

Област 

Кърджали 

30 Социална услуга за подкрепа на деца с 

трайни увреждания, в която са 

създадени условия за обслужване, 

отговарящи на ежедневните и 

рехабилитационните им потребности, 

както и на потребностите от 

организация на свободното време. 

Потребителите се подпомагат от 

професионалисти с цел социално 

включване и превенция на 

настаняването им в специализирана 

институция. 

гр. Кърджали, 

ул.”Детелина” 

№ 7 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания 

1 Деца без 

увреждания  

Национале

н обхват 

10 Социална услуга от резидентен тип за 

деца без увреждания.  Център за 

настаняване от семеен тип  е място за 

живот в среда, близка до семейната, за 

10 деца без увреждания. Настанените 

гр.Кърджали, 

ул. „проф. 

акад. Л. 

Милетич”  №3   

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 
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„Детска мечта” деца в съответствие с потребностите си 

ползват  социални, здравни, 

образователни и други услуги.   

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания 

1 Деца без 

увреждания 

Национале

н обхват 

14 Социална услуга от резидентен тип за 

деца без увреждания.  Център за 

настаняване от семеен тип  е място за 

живот в среда, близка до семейната, за 

14 деца без увреждания. Настанените   

деца   в съответствие с потребностите 

си ползват  социални, здравни, 

образователни и други услуги.   

гр.Кърджали, 

кв. „Гледка”, 

ул. „Тина 

Киркова” №25 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца и младежи 

с увреждания 

1 Деца и младежи с 

увреждания 

Национале

н обхват 

14 Социална услуга от резидентен тип за 

деца и младежи с увреждания.  Център 

за настаняване от семеен тип  е място 

за живот в среда, близка до семейната, 

за 14 деца и младежи. Настанените в 

Центъра  деца и младежи с увреждания 

в съответствие с потребностите си 

ползват  социални, здравни, 

образователни и други услуги.   

гр.Кърджали, 

кв. 

„Веселчане”, 

ул. „Мир” №19 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 

5. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца и младежи 

с увреждания 

1 Деца и младежи с 

увреждания 

Национале

н обхват 

14 Социална услуга от резидентен тип за 

деца и младежи с увреждания.  Център 

за настаняване от семеен тип  е място 

за живот в среда, близка до семейната,   

14 деца и младежи. Настанените в 

Центъра  деца и младежи с увреждания 

в съответствие с потребностите си 

ползват  социални, здравни, 

образователни и други услуги.   

гр.Кърджали, 

кв. „Пазара”, 

ул. „Средец” 

№14 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 

6. Социална услуга  

„Приемна 

грижа”  

 Деца, настанени в 

специализирани 

институции, деца, в 

риск от изоставяне, 

деца с увреждания; 

деца, жертви на 

Национале

н обхват 

30 

прием

ни 

семей

ства 

 „Приемна грижа” е отглеждане и 

възпитание в семейна среда на дете, 

което е настанено в семейство на 

роднини или близки или в приемно 

семейство.   

гр. Кърджали, 

ул.”Миньорска

” № 1, ст.320, 

ет.3 

Закон за държавния 

бюджет, програми и 

проекти 
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насилие или 

трафик; деца, които 

са непридружени 

бежанци 

7. Социални услуги 

в домашна 

среда: 

Личен асистент 

и Социален 

асистент    

 Деца с увреждания Община 

Кърджали 

40 "Личен асистент" е лице, полагащо 

почасови грижи в домашна среда на 

деца с трайни увреждания, с цел 

подпомагане на задоволяването на 

ежедневните потребности от битов и 

социален характер. 

"Социален асистент" е лице, 

предоставящо почасови услуги в 

домашна среда на деца с трайни 

увреждания с ограничения или 

невъзможност за самообслужване, 

подпомагащи задоволяване на 

потребностите им от организация на 

свободното време, спомагателни 

дейности и социално включване. 

 

гр. Кърджали, 

бул.”България” 

№ 41 

Закон за държавния 

бюджет, програми и 

проекти 

8.  Механизъм 

лична помощ  

  -  децата с право на 

чужда помощ с 

определени 50 и 

над 50 на сто вид и 

степен на 

увреждане или 

степен на трайно 

намалена 

работоспособност; 

-  децата без право 

на чужда помощ с 

определени 90 и 

над 90 на сто вид и 

степен на 

увреждане или 

Община 

Кърджали 

 Лична помощ е механизъм за подкрепа 

на хора с увреждания за упражняване 

на правата им, за пълноценно участие в 

обществото, за извършване на 

дейности, отговарящи на 

индивидуалните им потребности от 

личен, домашен или социален характер 

и за преодоляване на бариерите на 

функционалните им ограничения. 

Механизмът гарантира възможност на 

хората с увреждания да изберат от 

кого, кога, къде и по какъв начин да се 

осъществят дейностите.  

Предоставянето на лична помощ се 

основава на принципите, предвидени в 

гр. Кърджали, 

бул.”България” 

№ 41 

Закон за държавния 

бюджет  
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степен на трайно 

намалена 

работоспособност. 

 

Закона за хората с увреждания, 

ефективност и ефикасност на 

предоставянето на помощта и зачитане 

на личното пространство, 

достойнството, самостоятелността и 

независимостта на хората с 

увреждания. 

                 

 Социални услуги за пълнолетни  лица с увреждания  и  възрастни хора    

 

1. Домашен 

социален 

патронаж  

1 Лица над 60 г.;  

Лица в т.ч. и деца с 

увреждания; 

 

Община 

Кърджали 

200   

 

Домашния социален патронаж е 

социална услуга в домашна среда, 

която предоставя комплекс от 

социални услуги по домовете: доставка 

на храна; поддържане на личната 

хигиена и хигиената на жилищните 

помещения, обитавани от потребителя; 

съдействие за снабдяване с 

необходимите технически помощни 

средства и съоръжения; битови услуги 

и др. 

 

гр. Кърджали, 

ул.”Миньорска” 

№ 1 

Домашен социален 

патронаж  се 

финансира със 

средства от 

общинския 

бюджет – местна 

дейност. 

 

2. Дневен център 

за пълнолетни 

лица с 

увреждания 

„Надежда” 

1 Пълнолетни лица с 

увреждания 

Област 

Кърджали 

30 Социална услуга за подкрепа на 

пълнолетни лица  с трайни 

увреждания, в която са създадени 

условия за обслужване, отговарящи на 

ежедневните и рехабилитационните им 

потребности, както и на потребностите 

от организация на свободното време. 

гр. Кърджали, 

кв.”Студен 

кладенец” 

ул.”Детелина”

№ 8 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 

3. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

лица с психични 

проблеми 

1 Лица с психични 

проблеми 

Област 

Кърджали 

30 Социална услуга за почасова подкрепа 

на пълнолетни лица с психични 

проблеми, свързана с извършване на 

рехабилитация, социални и 

психологически консултации, 

съдействие за професионално 

гр. Кърджали, 

кв.”Байкал” 

ул.”Славянска”

№9 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 
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„Орфей” 

 

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. 

4. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

лица със 

зрителни 

проблеми 

„Недялка 

Камбурова” 

1 Лица със зрителни 

проблеми 

Област 

Кърджали 

20 Социална услуга за почасова подкрепа 

на пълнолетни лица със зрителни 

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 със зрителни проблеми. 

гр. Кърджали, 

бул. 

„България” 

№49, ет.2 

Социалната услуга  

се финансира със 

средства от 

общинския 

бюджет – местна 

дейност 

5. Защитено 

жилище за лица 

с умствена 

изостаналост 

1 Лица с умствена 

изостаналост 

Национале

н обхват 

8 Социална услуга 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 

гр.Кърджали 

кв.”Байкал” 

ул.”Чернозубов

” №56 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 

6. Дом за стари 

хора   

 

1 Лица, навършили 

възраст за 

придобиване право 

на пенсия за 

осигурителен стаж 

и възраст съгласно 

чл. 68, ал. 1 - 3 от 

Кодекса за 

социално 

осигуряване 

Национале

н обхват 

30 Специализирана институция, 

предоставяща комплекс от социални 

услуги на лица, навършили възрастта 

за придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст съгласно 

чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално 

осигуряване, включително на онези от 

тях, които са с физически увреждания 

и имат процент намалена 

работоспособност, установен с 

гр. Кърджали, 

кв.”Студен 

кладенец” 

ул.”Детелина”

№ 6 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 

Управлението на 

социалната услуга е 

предоставена на 

външен доставчик  - 

БЧК 
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експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК 

7. Социална услуги 

в домашна 

среда: 

Личен асистент  

 Лица с увреждания 

и възрастни над 65 

годишна възраст в 

невъзможност за 

самообслужване 

Община 

Кърджали 

100 "Личен асистент" е лице, полагащо 

почасови грижи в домашна среда на 

деца/пълнолетни лица с трайни 

увреждания и на лица над 65-годишна 

възраст в невъзможност за 

самообслужване, с цел подпомагане на 

задоволяването на ежедневните им 

потребности от битов и социален 

характер. 

гр. Кърджали, 

бул.”България” 

№ 41 

Закон за държавния 

бюджет, програми и 

проекти 

8. Социална услуга 

в домашна 

среда: 

Социален 

асистент    

 Пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

и на лица над 65-

годишна възраст с 

ограничения или 

невъзможност за 

самообслужване 

Община 

Кърджали 

80 "Социален асистент" е лице, 

предоставящо почасови услуги в 

домашна среда на деца/пълнолетни 

лица с трайни увреждания и на лица 

над 65-годишна възраст с ограничения 

или невъзможност за самообслужване, 

подпомагащи задоволяване на 

потребностите им от организация на 

свободното време, спомагателни 

дейности и социално включване. 

гр. Кърджали, 

бул.”България” 

№ 41 

Закон за държавния 

бюджет, програми и 

проекти 

9. Социална услуга 

в домашна 

среда: 

Домашен 

помощник 

 Пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

и на лица над 65-

годишна възраст с 

ограничения или 

невъзможност за 

самообслужване 

Община 

Кърджали 

100 „Домашен помощник” е лице, 

предоставящо почасови услуги в 

домашна среда на пълнолетни лица с 

трайни увреждания и на лица над 65-

годишна възраст с ограничения или 

невъзможност за самообслужване, 

насочени към задоволяване на основни 

жизнени потребности от битов 

характер. 

гр. Кърджали, 

бул.”България” 

№ 41 

Закон за държавния 

бюджет, програми и 

проекти 

10.  Механизъм 

лична помощ  

 Пълнолетни лица  с 

право на чужда 

помощ с 

определени 90 и 

над 90 на сто вид и 

степен на 

Община 

Кърджали 

Издад

ено 

напра

влени

е от 

ДСП 

Лична помощ е механизъм за подкрепа 

на хора с увреждания за упражняване 

на правата им, за пълноценно участие в 

обществото, за извършване на 

дейности, отговарящи на 

индивидуалните им потребности от 

гр. Кърджали, 

бул.”България” 

№ 41 

1. Закон за 

държавния бюджет, 

чрез бюджета на 

Министерството на 

труда и социалната 

политика; 
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увреждане или 

степен на трайно 

намалена 

работоспособност 

 

личен, домашен или социален характер 

и за преодоляване на бариерите на 

функционалните им ограничения. 

Механизмът гарантира възможност на 

хората с увреждания да изберат от 

кого, кога, къде и по какъв начин да се 

осъществят дейностите. 

Предоставянето на лична помощ се 

основава на принципите, предвидени в 

Закона за хората с увреждания, 

ефективност и ефикасност на 

предоставянето на помощта и зачитане 

на личното пространство, 

достойнството, самостоятелността и 

независимостта на хората с 

увреждания. 

 

11.  Обществена 

трапезария 

1 Лица и семейства  Община 

Кърджали 

1000 Социална услуга за предоставяне на 

безплатен обяд за задоволяване на 

потребностите от храна за хора, които 

не могат да си я осигуряват сами  

гр. Кърджали, 

бул.”България” 

№ 41 

Фонд „Социална 

закрила” към МТСП, 

програми, проекти и 

дарения 

12. Обществена 

трапезария 

1 Лица и семейства Община 

Кърджали 

100 Социална услуга за предоставяне на 

безплатен обяд за задоволяване на 

потребностите от храна за хора, които 

не могат да си я осигуряват сами. 

гр.Кърджали, 

храм„Успение 

Богородично”- 

кв.Гледка 

Фонд „Социална 

закрила” към МТСП, 

дарения 

 

 

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

 

 

№ Услуга   брой Целева група Територи

ален 

обхват 

Капацит

ет 

Описание на услугата Местоположен

ие  

Финансови 

източници 



8 

 

1. Детска млечна 

кухня към 

Домашен 

социален 

патронаж  

1 Деца от 6 м. до 3 

години 

 

Община 

Кърджали 

180 деца 

от 6 

месеца 

до 3 

години; 

В Детска млечна кухня  се приготвя 

храна за деца от 6  месечна до 3 

годишна възраст. 

гр. Кърджали, 

ул.”Миньорска

” № 1 

Детска  млечна кухня 

се финансира,  като 

делегирана от 

държавата дейност и 

със средства от 

общинския 

бюджет  

  

2. Хоспис „Червен 

кръст” 

1 Лица нуждаещи се 

от непрекъсната 

грижа 

Област 

Кърджали 

22 Медико-социална услуга за 

неподвижни хора, нуждаещи се от 

непрекъсната грижа 

гр. Кърджали  

кв.”Студен 

кладенец” 

ул.”Детелина”6 

Такси от 

потребителите и 

дарения   

3. Хоспис 

„Добролюбие” 

1 Лица нуждаещи се 

от непрекъсната 

грижа 

Област 

Кърджали 

40 Медико-социална услуга за 

неподвижни хора, нуждаещи се от 

непрекъсната грижа 

гр. Кърджали  

бул.”Беломорс

ки”    № 53 

Такси от  

потребителите, 

дарения и РЗОК 

4. "Хоспис Рай" 

ЕООД 

1 Лица нуждаещи се 

от  грижа 

Област 

Кърджали 

 Мобилна медико-социална услуга по 

домовете за хора, нуждаещи се от 

грижа, рехабилитация и манипулации  

гр.Кърджали, 

бул."Тракия"№ 

11 

Такси от  

потребителите 

5. Здравен 

медиатор   

4 Уязвими 

малцинствени 

групи 

Община 

Кърджали 

4 Здравният медиатор посредничи в 

процеса на осигуряване на достъп до 

здравни и социални услуги на 

представители на уязвими 

малцинствени групи и работи за 

подобряване на техния здравен и 

социален статус 

Община 

Кърджали 

гр. Кърджали, 

кв.”Боровец”   

и 

с.Перперек 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 

6. Клуб на хората с 

увреждания 

3 Лица с 

увреждания 

Област 

Кърджали 

над 1000 

годишно 

Предоставяне на условия за хора с 

увреждания, членове на СИБ, ССБ и 

СГБ, да общуват и осъществяват 

социални контакти и възможности за 

активен живот и други услуги 

гр.Кърджали 

Бул.”Булаир” 

№1 

бл.”Момина 

сълза” 

Бюджет на общината, 

СИБ, ССБ и СГБ 

7.  Клуб на 

пенсионера 

3 Хора в пенсионна 

възраст 

Община 

Кърджали 

над 150 

годишно 

Предоставяне на условия за хората от 

третата възраст да общуват, да 

осъществяват социални контакти и 

възможности за активен живот 

 

гр.Кърджали 

кв.”Веселчане 

гр.Кърджали 

бул.”Тракия” 

гр.Кърджали 

Бюджет на общината 



9 

 

ул.”Миньорска

” №1 

8. Дом на здравето 

към РЗИ 

1 Деца, ученици Област 

Кърджали 

 

Здравно-образователна дейност и 

превенция на здравето 

гр.Кърджали   

ул.”Ген. Вл. 

Стойчев” №2 

Министерство на 

здравеопазването и 

чрез осъществяване 

на програми и 

проекти 

9. Консултативен 

център за жени, 

жертва на 

насилие 

1  Област 

Кърджали 

 

Консултиране и подкрепа на жени, 

жертва на насилие 

гр.Кърджали 

ул.”Републикан

ска”47 

Народно 

читалище 

„Обединение 

1913” 

Народно читалище 

„Обединение 1913” и 

проекти 

10. Превантивно-

информационен 

център към 

Общински съвет 

по наркотични 

вещества  

1 Деца и младежи Област 

Кърджали 

 

Превенция на злоупотребата с 

психоактивни вещества и изграждане 

на активно позитивно отношение към 

здравословния начин на живот 

гр.Кърджали 

бул.”България” 

ет.3 

  Министерство на 

здравеопазването 

11. Програми и 

проекти за 

професионално 

обучение и 

заетост, 

изпълнявани 

съвместно с 

Агенцията по 

заетостта 

 Безработни лица, 

регистрирани в БТ 

Община 

Кърджали 

Според 

сключен

и 

договори 

с 

Агенция 

по 

заетоста 

Обучение и заетост на безработни 

лица 

Община 

Кърджали 

Закона за 

насърчаване на 

заетостта и ОП 

„Развитие на 

човешките ресурси”  

12.  Социално 

предприятие 

„Обществена 

пералня и услуги 

в дома” 

1 -Хора с 

увреждания; 

-Лица в 

неравностойно 

положение на 

пазара на труда и 

Община 

Кърджали 

  Социално предприятие "Обществена 

пералня и услуги в дома"  е създадено 

по проект    В социалното 

предприятие се осигурява заетост, 

професионална интеграция и 

придобиване   на  трудови  и  

гр. Кърджали, 

кв.”Студен 

кладенец” 

ул.”Детелина”

№ 8 

Общински бюджет –

местна дейност 
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други социално 

изключени лица 

професионални  умения  на  хората  с 

увреждания  и  на  представителите  

на  уязвими  социални  групи  на  

пазара  на  труда   за  преодоляване  

на  социалната  им  изолация,  

повишаване  на качеството им на 

живот, стимулиране на 

конкурентоспособността им в работна 

среда. 

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

  

№ Услуга – име, 

вид 

Брой  Целева група  Териториа

лен обхват 

Капаците

т  

Описание на услугата Местоположен

ие  

Финансови 

източници 

1. Център за 

обществена 

подкрепа 

1  Деца в риск и 

техните семейства 

Община 

Кърджали 

104 в т.ч. 

4 места 

за 

кризисно 

настаняв

ане 

Център за обществена подкрепа е   

социална услуга в общността, в която 

се извършват дейности, свързани с 

превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и отпадане от 

училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в 

умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от 

резидентна грижа. В центъра се 

осъществява: социално и 

психологическо консултиране на деца 

и семейства в риск; оценяване на 

родителски капацитет, 

посредничество в случаи на 

родителско отчуждение и конфликт 

при развод/раздяла, оценяване и 

обучение на бъдещи приемни 

родители и осиновители, 

консултиране и подкрепа на деца с 

поведенчески проблеми, реализиране 

на социални програми за деца и 

гр.Кърджали, 

бул.”Беломорс

ки” №51 

Договор за БФП № 

BG16RFOP001-5.001-

0047-C01, проект 

„Заедно в подкрепа 

на децата на 

Кърджали",   

Оперативна програма  

«Региони в растеж» 

2014-2020 г. 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси”, Процедура 

BG05M9OP001-2.019 

- Продължаваща 

подкрепа за 

деинституционализа

ция на децата и 

младежите – ЕТАП 2 

– предоставянето на 

социални и 

интегрирани 

здравно-социални 
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семейства в риск. услуги за деца и 

семейства - 

Компонент 1 

2. Дневен център  

за подкрепа на 

деца с 

увреждания и 

техните 

семейства 

1 Деца с 

увреждания и 

техните семейства 

Община 

Кърджали 

30 места 

дневна 

грижа и 

60 места 

за 

консулта

тивни 

услуги 

Дневен център за деца с увреждания е 

социална услуга в общността за 

подкрепа на деца с трайни 

увреждания, в който се създават 

условия за обслужване, отговарящи 

на ежедневните и 

рехабилитационните им потребности, 

както и на потребностите от 

организация на свободното време. 

Потребителите се подпомагат от 

професионалисти с цел социално 

включване и превенция на 

настаняването им в специализирана 

институция. 

гр.Кърджали, 

бул.”Беломорс

ки” №51 

Договор за БФП № 

BG16RFOP001-5.001-

0047-C01, проект 

„Заедно в подкрепа 

на децата на 

Кърджали",   

Оперативна програма  

„Региони в растеж” 

2014-2020 г. 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси”, Процедура 

BG05M9OP001-2.019 

- Продължаваща 

подкрепа за 

деинституционализа

ция на децата и 

младежите – ЕТАП 2 

– предоставянето на 

социални и 

интегрирани 

здравно-социални 

услуги за деца и 

семейства - 

Компонент 1 

 

3. Разширяване на 

Дневен център 

за деца с 

увреждания 

„Надежда” с 

включване на 

1 

 Деца с 

увреждания и 

техните семейства 

 

Община 

Кърджали 

15 места 

за 

консулта

тивни 

услуги 

Център за социална рехабилитация и 

интеграция  социална услуга в 

общността за почасова подкрепа на 

деца  свързана с извършване на 

рехабилитация и социални и 

психологически консултации, 

гр.Кърджали, 

бул.”Беломорс

ки” №51 

Закон за държавния 

бюджет -делегирана 

от държавата дейност 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 
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дейности за 

Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция  

съдействие за професионално 

ориентиране и реализация, 

възстановяване на умения за водене 

на самостоятелен живот, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални 

програми за социално включване.  

4.  Наблюдавано 

жилище 

1 Младежи от 18 до 

21 години 

Община 

Кърджали 

6 Наблюдавано жилище е  социална 

услуга за младежи от 18- до 21-

годишна възраст, които са били 

настанени извън семейството по реда 

на Закона за закрила на детето, 

осигуряваща настаняване и условия 

за водене на самостоятелен начин на 

живот. Подкрепата на лицата от 

специалисти се осъществява извън 

услугата чрез психологически, 

социални, правни и трудови 

консултации  

гр.Кърджали, 

бул.”Беломорс

ки” №51 

Договор за БФП № 

BG16RFOP001-5.001-

0047-C01, проект 

„Заедно в подкрепа 

на децата на 

Кърджали",   

Оперативна програма  

„Региони в растеж” 

2014-2020 г. 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси”, Процедура 

BG05M9OP001-2.019 

- Продължаваща 

подкрепа за 

деинституционализа

ция на децата и 

младежите – ЕТАП 2 

– предоставянето на 

социални и 

интегрирани 

здравно-социални 

услуги за деца и 

семейства - 

Компонент 1 

5. Център за 

специализирана 

здравно-

социална грижа 

1 Деца с 

увреждания Община 

Кърджали 

 

8 

Центровете за специализирана 

здравно-социална грижа за деца с 

увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 

Ново 

строителство 

ОП” Региони в 

растеж” Приоритетна 

ос 5: „Регионална 

социална  
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за деца с 

увреждания с 

потребност от 

постоянни 

медицински 

грижи 

представляват териториално и 

функционално обособени 

самостоятелни обекти за деца с 

увреждания на възраст до 18 години, 

които имат потребност от постоянни 

медицински грижи. В центъра се 

създават условия осигуряващи 

качество на живот на децата в среда 

близка до семейната. 

инфраструктура“ 

Процедура: 

BG16RFOP001-5.001  

„Подкрепа за 

деинстит 

уционализация на  

грижите за деца” 

Компонент 2: 

Министерство на 

здравеопазването, 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси”  

6. Дневен център 

за подкрепа на 

лица с различни 

форми на 

деменция и 

техните 

семейства 

1 Лица с деменция и 

техните семейства 

Община 

Кърджали 

40 Дневен център е социална услуга в 

общността за подкрепа на лица с 

различна форма на деменция, в който 

се създават условия за обслужване, 

отговарящи на ежедневните и 

рехабилитационните им потребности, 

както и на потребностите от 

организация на свободното време. 

Потребителите се подпомагат от 

професионалисти с цел социално 

включване и превенция на 

настаняването им в специализирана 

институция. 

гр.Кърджали Проект "Заедно за 

достоен живот", 

Договор за 

безвъзмездна 

финансова помощ № 

BG16RFOP001-5.002-

0017-C01, 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

Процедура 

BG16RFOP001-5.002 

„Подкрепа за 

деинституционализа

ция на социалните 

услуги за възрастни и 

хора с увреждания“     

  ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

7. Център за грижа 

за лица с 

психични 

1 Лица с психични 

разстройства 
Община 

Кърджали 

15 Социална услуга, която се предоставя 

в среда, близка до семейната 

 

гр.Кърджали Проект "Заедно за 

достоен живот", 

Договор за 
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разстройства / 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица 

с психични 

разстройства / 

безвъзмездна 

финансова помощ № 

BG16RFOP001-5.002-

0017-C01, 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

Процедура 

BG16RFOP001-5.002 

„Подкрепа за 

деинституционализа

ция на социалните 

услуги за възрастни и 

хора с увреждания“     

  ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

8.  Център за грижа 

за лица с 

различни форми 

на деменция / 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица 

с деменция /  

1 Лица с деменция 

Община 

Кърджали 

15 Социална услуга, която се предоставя 

в среда, близка до семейната 

 

гр.Кърджали Проект "Заедно за 

достоен живот", 

Договор за 

безвъзмездна 

финансова помощ № 

BG16RFOP001-5.002-

0017-C01, 

Приоритетна ос 5: 

„Регионална 

социална  

инфраструктура“ 

Процедура 

BG16RFOP001-5.002 

„Подкрепа за 

деинституционализа

ция на социалните 

услуги за възрастни и 

хора с увреждания“     
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  ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

9. Изграждане на 

социални 

жилища в 

Община 

Кърджали  

 Уязвими 

малцинствени и 

социално слаби 

групи от 

населението и 

други групи в 

неравностойно 

положение Община 

Кърджали  

69 

Осигуряване на подслон и нормални 

условия на живот на уязвими 

малцинствени и социално слаби 

групи от населението и други групи в 

неравностойно положение, които не 

могат да си позволят собствен дом 

или жилище под наем. 

гр.Кърджали 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.,   

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

10. Център за 

специализирана 

здравно-

социална грижа 

за младежи с 

увреждания с 

потребност от 

постоянни 

медицински 

грижи 

1 Младежи с 

увреждания  

Национале

н обхват 

8 Център  за специализирана здравно-

социална грижа за младежи с 

увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 

представлява  териториално и 

функционално обособени 

самостоятелни обекти за младежи с 

увреждания, които имат потребност 

от постоянни медицински грижи. В 

центъра се създават условия 

осигуряващи качество на живот на 

децата в среда близка до семейната. 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

11. Звено „Майка и 

бебе” 

1 Бременни жени  и 

майки в риск 
Национале

н обхват 

10 Социална услуга за временно 

настаняване до 6 месеца на бременни 

жени и майки в риск да изоставят 

децата си 

гр.Кърджали Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 
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растеж” при 

откриване на 

процедура 

12. Център за ранна 

интервенция и 

превенция за 

деца от 0 до 4 

години 

1 Деца и семейства 

Община 

Кърджали 

15 Услуга за деца и семейства, които 

имат увреждане или са в риск от 

развитие на увреждане или имат 

друга специална нужда, която влияе 

на развитието им 

гр.Кърджали Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

13. Кризисен център 1 Деца и лица в 

риск 

Национале

н обхват 

10 

Комплекс от социални услуги за лица, 

пострадали от насилие, трафик или 

друга форма на експлоатация 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

14. Кризисен център 1 Деца в риск 

Национале

н обхват 

10 

Комплекс от социални услуги за  

за настаняване и грижа за деца с 

девиантно поведение  

 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

15. Преходно 

жилище 

1 Деца и младежи 

Община 

Кърджали 

 

8 Социална услуга за независим живот  Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 
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16. Дневен център 

за стари хора 

1 Лица навършили 

възраст за 

пенсиониране  

Община 

Кърджали 

20 Социална услуга за подкрепа на лица 

навършили възраст за пенсиониране, 

в който са създадени условия за 

обслужване, отговарящи на 

ежедневните и рехабилитационните 

им потребности, както и на 

потребностите от организация на 

свободното време. 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

17. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция на 

лица  

1 Деца и лица със 

зависимости 

Област 

Кърджали 

20 Социална услуга за почасова 

подкрепа на пълнолетни лица, 

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 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

18. Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция 

1 Деца и лица в 

риск  

 

50 Социална услуга за почасова 

подкрепа на деца и пълнолетни лица, 

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. 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП ”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

19. Център за 

временно 

настаняване 

1 Бездомни лица 

Област 

Кърджали 

15 Комплекс от социални услуги, 

предоставяни на бездомни лица, 

насочени към задоволяване на 

ежедневните им потребности, за срок 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 
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не повече от 3 месеца в рамките на 

календарната година. Подслон, храна, 

медицински грижи, психологично 

консултиране и др.   

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

20. Приют 

 

1 Бездомни лица 

Област 

Кърджали 

15 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 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

21. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица 

с физически 

увреждания 

1 Пълнолетни лица  

с физически 

увреждания 
 

Община 

Кърджали 

15 Социална услуга, която се предоставя 

в среда, близка до семейната 

 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

22. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица 

с  умствена 

изостаналост 

1 Пълнолетни лица  

с умствена 

изостаналост  

Община 

Кърджали 

 

15 Социална услуга , която се 

предоставя в среда, близка до 

семейната 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП”Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

23. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

стари хора 

1 Лица навършили 

възраст за 

пенсиониране 

съгласно КСО 

Община 

Кърджали 

 

 

15 Социална услуга , която се 

предоставя в среда, близка до 

семейната 

 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП”Региони в 

растеж” при 
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откриване на 

процедура 

24. Защитено 

жилище за лица 

с психически 

разстройства 

1 Лица с психични 

проблеми 

Област 

Кърджали 

8 Социална услуга за лица с 

психически разстройства 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

25. Защитено 

жилище за лица 

с физически 

увреждания 

1 Лица с физически 

увреждания 

Област 

Кърджали 

8 Социална услуга за лица с физически 

увреждания 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

26. Защитено 

жилище за лица 

с физически 

увреждания 

1 Лица с физически 

увреждания 

Област 

Кърджали 

8 Социална услуга за лица с физически 

увреждания 

 Разработване и 

защита на проект по 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси” 

и/или ОП” Региони в 

растеж” при 

откриване на 

процедура 

27. Осигуряване на 

достъпна среда 

за лица с 

увреждания 

 Деца и лица с 

увреждания 
 

 Подобряване на достъпната среда в 

град Кърджали и обществените 

сгради 

 Кандидатстване по 

проект „Красива 

България” и други 

източници 

 

 

ІV.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

№ Дейности Отговорни институции и Срок на Очаквани резултати / Източници на 
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по 
ред 

 длъжностни лица изпълнение 

 

краен продукт 

 

финансиране 

 

1.  Стимулиране и развитие на партньорството 

между заинтересованите страни при 

предоставянето на социални услуги 

общинска администрация 
неправителствени 

организации 

2021г. Подобряване 

качеството на 

предоставяните услуги 

не се изисква 

2.  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 

2021г. Повишени знания, 

обменен и придобит 

опит 

Делегираните бюджети на 

социалните услуги и 

общинския бюджет 

3.  Разработване на програма за здравна 

профилактика и семейно планиране, насочена 

към рискови групи и общности 

Общинска администрация, 
РЗИ, неправителствени 

организации и други 

заинтересовани страни 

2021г. Подобрена здравна 

култура и семейно 

планиране 

Не изисква 
финансиране 

4.  Осигуряване на специализирани транспортни 

средства за хора с увреждания за обхващане на 

населението извън гр.Кърджали  

Общинска администрация, 

избор на транспортна 

фирма 

2021г. Подобрен достъп до 

социални услуги  
Бюджет на социалните 

услуги, програми и 

проекти 

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 

2021г. Намаляване рисковете 

от домашно насилие 
Не изисква 
финансиране 

6.  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 

2021г. Изградена партньорска 

мрежа 
Не изисква 
финансиране 

7.  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 

2021г. Създаване на система 

за обмен на 

информация 

Не изисква 
финансиране 

 

 

 

Годишният План за развитие на социалните услуги за 2021г. към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Кърджали 2016 - 2020 г. е 

изготвен съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално 
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подпомагане и е съгласуван с Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Кърджали и Обществения съвет за социално подпомагане при Община 

Кърджали. Годишният план е отворен документ, който може да бъде допълван, изменян и актуализиран в отговор на възникнали нови потребности и 

в съответствие с променящи се условия, нормативна база и икономически условия. 

 

 

 

 

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/ 
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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 

 

 


