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Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

в Община Самоков (2016 – 2020) 

Резюме  

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Самоков(2016-2020) е част от 

реализирането на секторните политики в община Самоков и се одобрява от общинския съвет. 

Стратегията определя рамките и параметрите на социалните услуги в общината. Планираните 

услуги и мерки ще се изпълняват на територията на цялата община през следващите 5 години 

(2016-2020). 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги цели да осигури достъпни и качествени 

социални услуги, да  спомогне за интеграцията на общности и индивиди, пълноценна реализация и 

грижа за хората от рисковите групи. 

Стратегията обхваща развитието и усъвършенстването на съществуващите социални услуги през 

следващите 5 години и разкриването на нови иновативни социални услуги и програми.  

При разработването на стратегията са следвани принципи и подходи на планиране, чрез които се 

дефинираха нуждите и потребностите на индивидите и групите в риск. Стратегията обхваща не 

само социалните услуги и мерки, но и интегрирани политики, използвайки ресурсите на сектори 

образование, здравеопазване и политики за включване на пазара на труда. Стратегията предвижда 

социални услуги за всички рискови групи в общината.  

В географско отношение стратегията обхваща всички населени места на територията на общината. 

В рамките й са изведени нейните приоритети – целеви групи и услуги за периода на действие. 

В процеса на планиране и управление на социалните услуги е съблюдавана нормативната база на 

основните институции, с отговорност към планиране, предоставяне и управление на социалните 

услуги, а именно: 

  Министерство на труда и социалната политика- създава държавната политика 

в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги; 

  Агенция за социално подпомагане- разрешава откриването и закриването на 

социалните услуги държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални 

услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на 

социални услуги. Чрез Дирекциите Социално подпомагане се предоставят 

социалните услуги; 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  

в община Самоков 2016 г. – 2020 г. 

 

5 

 

  Регионална дирекция за социално подпомагане- изготвя становища за 

откриването или закриването на социални услуги – държавно-делегирана дейност; 

  Държавна агенция за закрила на детето- лицензира доставчиците на социални 

услуги за деца, контролира стандартите и критерии за социални услуги за деца и 

семейства; 

   От 2000 г. насам, държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, 

която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за другите 

възрастови групи.  

Стратегията съблюдава принципите на основните нормативни актове, визиращи насоките за 

осъществяване на политики в сферата на социалното включване, като: Международната харта за 

правата на човека на ОНН, Конвенцията на ОНН за правата на детето, Конвенцията на ОНН за 

правата на хората с увреждания, Европейската социална харта, Национална стратегия за 

дългосрочна грижа, Областната стратегия за интеграция на ромите (2012-2020), Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020). 

 Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е обвързана и с нормативната уредба на 

Република България – Конституция, Семеен кодекс, Закон за социално подпомагане, Закон за 

закрила на детето, Закон за интеграция на хората с увреждания.  

 

Приоритетни направление на Общинската стратегия за рзвитие на социалните услуги на 

община Самоков за периода 2016 – 2020 г. са: 

 

Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното 
изключване и изолацията. 

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на 

резидентната грижа. 

Приоритетно направление  3. Развитие на социални услуги в общността за социално      

включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение. 

  

Приоритетно направление  4: Развитие на капацитет за управление и предоставяне на 

качествени и ефективни социални услуги  

Приоритетно направление 5: Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства 

при планирането и предоставянето на социални услуги 
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Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 

1 Контекст 

1.1 Предистория: как е създадена стратегията  

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Самоков е разработена 

като част от областната стратегия и на база изготвения Анализ на ситуацията в община Самоков и 

оценка на нуждите от разкриване на социални услуги за деца и възрастни в общината. В нея са 

обобщени резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги, 

координирани от работна група, с активното участие и приноса на представители на целевите 

общности. Настоящият документ представя стратегията на община Самоков и основните насоки за 

развитие на социални услуги на територията на общината, предназначени за деца с увреждания, 

възрастни хора с увреждания и хора от „третата възраст”. В стратегията е изложена визията на 

община Самоков за това какви социални услуги трябва да им се предоставят за периода 2011 – 

2016 г. 

1.2 Обхват и фокус на стратегията 

Времеви обхват  

 

Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на 

Софийска област, във всички общини през следващите пет години 2016 – 2020 г. 

 

 

Географски обхват  

 

 Община Самоков се намира в Югозападна България и обхваща високата Самоковска 

котловина, прекосена от бистрите води на река Искър и нейните притоци и значителна част от Рила 

планина, както и части от заобикалящите я планини Плана, Витоша, Верила и Ихтиманска Средна 

гора. Територията й възлиза на 1209 кв.км, a релефът е предимно планински и високопланински. 

Изключително красивата природа, благоприятното географско положение, специфичните 

биоклиматични условия, наличието на питейни и термални води с високо качество, са част 

условията, предопределящи туризма, горското и селското стопанство като основни приоритети за 

развитието на общината. 

Населените места в общината са 24 с център – град Самоков. Самоков е град с модерен облик, 

съчетавайки в своето развитие историческо наследство, култура, спортен дух и прелестите на 

обкръжаващата ни природата. Разположен е живописно в северните поли на Рила планина, на р. 

Искър, на 950 м. над морското равнище, с прохладно лято и снежна зима с много слънчеви дни. 

На територията на община Самоков се намира Национален парк „Рила”- една от най-

големите защитени природни територии в страната и Европа, която заема 36% от територията на 

общината. На територията на парка се намира най-високия връх на Балканския полуостров Мусала 

2925 м.  

   На 10 км от града се намира най-старият зимен курорт в България Боровец. 

  Самоков е община с богато културно-историческо наследство. Сегашният град е възникнал 

в началото на 15 в. върху останките на древно селище. Градът постига икономически разцвет през 

17 – 19 в. благодарение на добива на желязо в прочутите на времето самоковски видни и мадани, 

наричани „самокови“. Те дават и името на града, което остава непроменено и до днес.  
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1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики: 

 

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Самоков е разработена като 

част от Областната стратегия за развитие на социалните услуги на София област.Настоящата 

стратегия се определя от водещата за развитие на социалните услуги на община Самоков, в която 

са формулирани основополагащите принципи и стратегически цели за предоставянето на видовете 

социални услуги за всички целеви групи на територията на общината. Съответствие с общински 

политики, стратегии и планове за развитие на община Самоков. Стратегията е обвързана времево с 

политическите и стратегически документи, които се отнасят до развитието на социални услуги в 

страната и в частност до услугите за деца с увреждания, възрастни хора с увреждания и хората от 

третата възраст. Разработена е въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Закона за 

закрила на детето и Националната програма за закрила на детето. Съобразена е с всички 

национални стратегически документи, имащи отношение към закрилата на детето и развитието на 

алтернативни форми на социални услуги за деца и възрастни. Този документ е същностна част от 

други стратегически документи на общината, например Общински план за развитие на община 

Самоков и др. 

       Стратегията предвижда и се базира на разбирането за развитието на социалните услуги като 

развитие на социалната икономика разгърнато като двустранен процес: от една страна като 

развитие на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Самоков (2011-

2016г.), социалните услуги за деца и възрастни като средство за адекватно посрещане на нуждите и 

потребностите на рисковите групи деца и възрастни и от друга като развитие на икономиката и 

трудовата заетост – осигуряване на подходящи работни места квалифицирани в сферата на 

социалните дейности специалисти и други специалисти в подкрепящите и обслужващите дейности.  

           Стратегията има отворен характер на планови документ, като промени по съдържанието 

могат да се внасят винаги, когато възникне доказана необходимост. В процеса на планиране 

участват същите представители от всички заинтерисовани страни в община Самоков, изготвили 

анализа на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги в общината, Дирекция 

„Социално подпомагане”- гр. Самоков, доставчици на услуги, граждански организации, 

местнобазирани държавни институции, представители на целевите общности, НПО.  

        Стратегията се фокусира върху услугите и грижата за деца с увреждания или в риск и грижата 

за възрастните хора, разбирани като самостоятелни групи обособени по признак „възраст”. Тя 

включва както съществуващите вече услуги, така и развитието на нови социални услуги. Посочени 

са начините на достъп до тях, обхвата им и връзката помежду им. Освен това, стратегията показва 

необходимостта от засилване на хоризонталните мерки и дейности с другите сектори като 

здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура , които имат ключово 

значение за социалното включване. 

 Подобряване качеството на живот на децата и насърчаване на социалното 

включване. 

 Разработване и въвеждане на специфични услуги за рискови групи. 

 Разработване и въвеждане на мерки на условия за промоция на здраве и 

профилактика на болести. 

 Премахване на институционалния модел на грижа за възрастни хора чрез 

развитие на услуги за дългосрочна грижа и междусекторни услуги. 

 Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, 

здравеопозването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общите 

цели на социалното включване. 

 Осигураване на достъпна среда. 
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 Подобряване на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на 

бездомните. 

 Другото важно е процеса за деинституционализацията на децата, който още не е приключил. 

Общинската стратегия за развитие на съоциалните услуги е съобразена и с Националната 

стратегия за дългосрочна грижа и заложената в нея водеща цел за създаването на условия за 

независим  и достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания, защита от дискриминация 

чрез подобряване на достъпа до социални услуги и тяхното качество, разширяване на мрежата на 

тези услуги, деинституционализацията, както и насърчаване на взаимодействието между здравните 

и социалните услуги. 

2 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на 
потребностите в община Самоков 
Проучването на ситуацията в общината е насочено към нуждите от социални услуги и мерки за 

социално включване на уязвимите общности и групи от населението на общината. В резултат на 

неотминаващата икономическа криза се засилва тенденцията към миграция на жители от общината 

и то най-вече от по-младите възрастови групи, което засилва негативните демографски процеси, по 

отношение на застаряване на населението  в трудоспособна възраст и намаляване на раждаемостта. 

 Безработицата и ограниченият достъп до заетост е основен проблем за осигуряване на 

нормален стандарт на живот.  

В сектор образование се запазва броя на ранно отпадащите от системата ученици- 18 под 16 г., 

които са се омъжили и 32- трайно не посещават учебните занятия. 

Здравното обслужване на територията на община Самоков е добре организирано, осигурена е 

първа долекарска помощ във всички населени места, както в училищата и детските градини. 

Болничната помощ се осъществява от Многопрофилна болница за активно лечение с 228 легла.  

Идентифицирани рискови групи и потребности: 

РИСКОВИ ФАКТОРИ 

 1. Ниските доходи на населението (ниски заплати, ниски пенсии), както и липсата на собственост 

и доходи за продължителен период за големи групи от хора; 

 2. Ниското образование (вкл. и неграмотност) и липса на професия и на професионална 

квалификация водят до неравностойна позиция на пазара на труда;  

3. Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства, 

здравословни и образователни проблеми; 

 4. Откъснатостта от семейната среда и липсата на подкрепа от семейството – противообществени 

прояви и рискове, засягащи децата и лицата, настанени в специализирани институции;  

5. Увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на член от семейството;  

6. Принадлежността към уязвими етнически малцинства, които живеят в изолация в обособени 

квартали и махали;  

7. Възрастта – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в малките населени места.  

Под влиянието на тези фактори се обособяват следните рисковите групи сред децата, възрастните 

хора и лицата и семействата в неравностойно положение, към които е насочена интервенцията на 

Общинската стратегия: 

 РИСКОВИ ГРУПИ 
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 ДЕЦА В РИСК - Деца в риск от изоставяне и настаняване в специализирани институции (фокус 

върху родителите и семействата на децата в риск), в това число деца в риск от изоставяне на ниво 

родилен дом – деца от 0 до 1 година Липсата на информация за майки, попадащи в рисковите 

групи от личните лекари затруднява предприемането на мерки за превенция и благоприятства 

институционализацията на децата. 

 Деца, отпаднали от училище, или в риск от отпадане от училище- Основният проблем, водещ до 

формиране на тази целева група, е породен от липсата на родителски капацитет.   

Деца с противообществени прояви- Много често поведението на децата е провокирано от 

проблеми, свързани с родителския капацитет и липсата на услуги за подкрепа на родителите.  

Деца с увреждания - Децата с увреждания са рискова група, по няколко причини: реална 

възможност за изоставяне, вследствие затруднение на родителите при отглеждането; липса на 

достъп до социалната и културната сфера, образование и здравеопазване; липса или недостиг на 

финансови средства в семейството за задоволяване на специфичните нужди на децата с 

увреждания. В много случаи с детето с увреждане се работи предимно в посока решаване на 

медицинския проблем. Част от лекарите, учителите и дори родителите на децата не възприемат 

проблема от социалната му страна и поради това той се разбира само като заболяване. В тази 

връзка е необходима промяна на мисленето в посока осъзнаване на социалните бариери, които 

създава увреждането, както и идентифициране на индивидуалните нужди и възможности на децата 

с увреждания. Съществуват случаи, в които родителите отричат увреждането на децата си и 

отказват да потърсят специализирана подкрепа при работата с детето. Фактор за отричане на 

проблема е и недостатъчно адекватното отношение на обществото към лицата с увреждания. Във 

връзка с това е необходимо да се създаде междуинституционална мрежа за работа с родителите, 

при която родителите да се стимулират да подкрепят възможностите на децата си.  

ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В РИСК - Данните сочат устойчива тенденция за увеличаване броя на 

хората с увреждания на територията на община Самоков.  

УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ И ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ - Етнически общности в 

неравностойно положение (предимно от ромски произход). В тази група са включени граждани от 

ромски произход. Данни за точния брой на ромските общности няма. Необходимо е спрямо тази 

група да се насочат мерки, стимулиращи мотивацията за образование, квалификация, заетост и 

повишаване на родителския капацитет и др.  

 Безработни лица с ниско образование и доходи -  Анализът в община Самоков показва запазване 

на безработните, около 20% от населението на общината.  

Тенденции в развитието на община Самоков 

2.1.1 Тенденции в броя на населението 

Общия брой на населението на община Самоков според ГРАО към 15.01.2016 г. е 39 524 

жители, като през последните пет години населението намалява и има отрицателен прираст. Тази 

негативна тенденция се дължи на намалената раждаемост, повишената смъртност, вътрешната 

миграция, които са и обща тенденция за страната. 

Като цяло населението в общината е застаряващо - около 26% са в надтрудоспособна възраст. По-

голяма част от населението на община Самоков живее в града.  

Тенденцията, която се наблюдава като цяло за страната на застаряване на населението се 

проявява и на територията на община Самоков. Населението в активна трудоспособна възраст 

населява предимно гр. Самоков, докато в селата е локализирано предимно възрастното население.  

Естествените демографски процеси, като смъртност водят до намаляване на постоянни брой 

жители на малките населени места. Тенденцията на остаряване на населението довежда до 

промени в неговата основна възрастова сруктура. 
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Етнически състав на населението на община Самоков, според данни от преброяването 

показва, че самоопределилите се като роми жители са 15% от общото население. Ромски като 

майчин език говорят повече от 20% от жителите на общината. 

На територията на община Самоков живее и малобройна група каракачани (около 500-600). 

Турските роми преобладават в дела на малцинсвеното население. По-голяма част от ромите 

живеят в ромски квартал с население около 10 000 души. 

 Данни за броя, процентен дял на етническите групи - по официалните данни от 

Преброяването и неофициалните данни по експертна оценка на местните власти и/или 

местни НПО.  

 Характеристика и профил на уязвимите етнически общности, сравнение между 

положението в различните населени места. 

Движение на населението е един от факторите, оказващи вличние на динамиката населението и 

неговата структура по възраст. 

 

2.1.2 Макро-икономически показатели 

 

Икономиката на община Самоков е доминирана от услугите (55.4% от приходите от 

продажби). 

Липсват сериозни инвестиции, които да доведат до обновяване на проиводствените 

мощности и производството на конкурентно способна продукция. Силно са ограничени 

възможностите фирмите за финансиране и самофинансиране на традиционни и нови производства. 

Към момента има регистрирани голям брой малки фирми, като реално работят половината от тях, а 

печеливши са не-повече от 600-700.  Наблюдава се развитие на дърводобива и 

дървопреработването. 

Сред преоритетите на общината е развитието на туризма. С развитието на курорта Боровец, 

привличането на повече туристи с есъздава и работни места за населението на общината. 

Като цяло икономическата криза се отрази неблагоприятно на развитието на областната и 

общинска икономика, която не успя да преоолее изоставането си и показва влошена динамика на 

фона на свиващата се икономика на страната. 

 

2.1.3 Състояние на инфраструктурата, транспортни връзки  

 Населени места Община Самоков обхваща 25 населени места от различен тип и ранг, от 

които един град- общински център гр. Самоков и 24 села. Спрямо гр. Самоков най-близко 

разположени са с. Драгушиново, с. Продановци и с. Доспей, останалите са „навързани” по 

изходящите от общинския център пътища, които формират радиалната комуникационна структура. 

Територията на община Самоков се обслужва единственно от автомобилен транспорт. 

Регистрираните фирми в автомобилния транспорт са само частни. Те осъществяват товарен и 

пътнически транспорт на територията на община Самоков. Градът се обслужва от една автогара. 

Повече от половината пътища са от II  и III клас, а останалите от IV клас. Част от пътната мрежа се 

нуждае от рехабилитация.  
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2.1.4 Доходи, заетост и безработица 

 

През последното тримесечие на годината се наблюдава намаляване на безработните, тъй като част 

от тях започват работа в сектора на туризма. Броят на регистрираните безработни към 01.02.2016 г. 

е 2984 души, а равнището на безработица е 19.20%.  

 

2.1.5   Здравеопазване 

 

   В предвид тенденцията за застаряване на населението през последните няколко години се 

наблюдава повишение на заболяваемостта сред жителите на общината. Здравното обслужване се 

осъществява от 39 регистрирани индивидуални практики за медицинска помощ, от които 20 с 

договор с РЗОК. На територията на община Самоков има регистрирани 60 специализирани 

медицински практики, от които 29 с договори със Здравна каса. Индивидуални практики по 

дентална медицина са 40, от които 20 с договори със Здравна каса. Към края на  2015 година

 има действащи 2 медицински центъра, като договор с РЗОК има само един. 

 Спешната помощ се осъществява от 1 филиал на ЦСМП – Софийска област. 

 

2.1.5 Образование  

На територията на община Самоков има 2 начални, 6 основни, 1 ОПУ и 5 Средно 

общообразователни училища, от които 2 Профилирани гимназии, 1 Спортно училище и 2 СОУ, 3 - 

ОДЗ и 2 ЦДГ.  

5369 е броят на учениците, посещаващи училище на територията на община Самоков. В тях 

са включени  698 деца в подготвителна група, 4107 ученици са от първи до дванадесети клас. 

Общият брой на децата, посещаващи детска градина е 564. 

 

2.2 Идентифицирани  рискови групи и потребности 

 

При анализа на социо-демографската и икономическа картина на община Самоков се открояват 

основни фактори, които пораждат риск за различни групи от населението и формират основни 

рискови групи: деца, лица, семейства в неравностойно положение и стари хора, нуждаещи се от 

подкрепа и социални услуги. Тези фактори са свързани с: 

 Безработица и ограничен достъп до заетост; 

 Ограничени ресурси за автономност и зависимост от подкрепата на близки – възрастни с 

увреждания с нужда от подкрепа във всекидневния живот; хора в пенсионна възраст; 

 Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства, 

здравословни и образователни проблеми;  

 Увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на член от семейството; 

 Ниско образование (включително и неграмотност), липса на професионална квалификация, 

които водят до неравностойна позиция на пазара на труда и социална изолация; 

 Изолираност на населеното място с нарушена комуникация с общинския център;  
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 Възраст – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в изолираните малки населени 

места.  

В резултат от анализа на рисковите фактори се обособяват няколко ключови рискови групи, 

които са обект на въздействието на настоящата Общинска стратегия. 

Eдна от най-застрашените групи в риск са децата, те се разглеждат като деца, отглеждащи се 

извън семейства и деца, отглеждащи се в семействата:  

 Деца в специализирани институции.  

Децата, отделени от своите семейства, са от най-уязвимите групи в обществото. Към 

31.12.2015 г. настанени в специализирани институции от общината са 3 деца. Анализът на 

настаняванията (проведено от УНИЦЕФ – 2007 г.) показва, че по-голямата част от децата са 

настанени поради бедност на семейството и/или неглижиране на детето.  

В пряката си дейност отдел „Закрила на детето”  работи приоритетно по превенция 

на изоставянето чрез съдействие, подпомагане и предлагане на социални услуги в общността. 

Дейностите са насочени основно към консултиране на децата и семействата за техните права и 

задължения, възможности, които им предоставя Закона за закрила на детето, информиране на 

реалния риск от изоставяне на детето и настаняването в специализирана институция, предоставя се 

информация за програмите за осигуряване на заетост и възможностите за социално подпомагане. 

Необходима е активната  работа по превенция на рисковата бременност, в това число 

създаване на взаимодействие със структурите на до болничната помощ, с личните лекари: за 

издирване, ранно установяване и регистриране на бременни жени и/или девойки от 

високорисковите общности, при които има риск от усложнено протичане на бременността или 

проблеми при родилката и новороденото в следнаталния период. И от друга страна чрез директно 

осъществяване на  контакти с многочленни семейства при мобилната работа на екипа на терен. За 

превенция на изоставяне се осигуряват еднократни помощи по реда на ППЗЗД. Ситуацията в 

общината налага осигуряване помещение – стая за временно настаняване на семейства и деца, 

преживели кризисна ситуация с подкрепа и помощ на деца, живеещи в семейна или друга среда, 

която е рискова за физическото им оцеляване; подкрепа и помощ на деца и майки, в случаите, 

когато и те са жертва на насилие или трафик и възрастта на децата изисква това; 

Реинтеграцията на детето в семейството изисква развитие на мерки и услуги в общността, 

развиване на родителски капацитет, подкрепа на нуждаещи се семейства за осигуряване на 

жилище, посредничество и активна подкрепа за включване на пазара на труда и др. За да се 

интегрират в семейството, е необходимо да се търси допълнителен институционален механизъм и 

да се повиши работата, както в СИ, така и в ДСП, за изграждане на връзка със семейството и за 

подрепа при отглеждане на детето. През предходната година няма реинтегрирани деца. 

 Деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда. По данни на Д”СП” Самоков 

регистрираните деца с увреждания в общината към 31.01.2016 г. са 201 деца . Проведеното 

проучване на нуждите сред близки на деца с увреждания показа следните направления, в които има 

нужда от подкрепа: осигуряване на достъпна среда, диференциране на услуги за деца с различни 

по вид и степен увреждания, осигуряване на транспорт от селата до социалните и здравни услуги; 

осигуряване на гъвкава дневна и почасова грижа, увеличаване на достъпа до образование, 

интеграция на децата с увреждания с връстниците им. Родителите се насочват към центъра за 

социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания.  

 Деца, необхванати, нередовно посещаващи, в риск от отпадане и отпаднали от 

училище. По официални данни през последните три години има тенденция на намаляване на 

отпадналите от училище деца. Най-многобройни са нередовно посещаващите училище деца от 

ромски произход в община Самоков. За задържането им в училище и за предотвратяване на 

бъдещи рискове от социална изолация са необходими дейности за компенсиране на 

образователните пропуски, мотивиране на децата за посещение и задържане в училище, дейности 
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за запълване на свободното време и за мотивация на родителите за ангажиране в образованието на 

своите деца. 

 Деца с проблемно поведение. Те са основна група в риск, заради случаите на агресивно 

поведение на деца. Основни сфери на интервенция са запълване на свободното време на децата, 

преодоляване на поколеченските конфликти, специализирана подкрепа на семейството. В Община 

Самоков като рискова група, на която трябва да се обърне внимание са неглижираните деца. 

Децата, жертви на насилие са другата рискова група, както и децата преминали през ДПС по 

различни основания. 

 Уязвими семейства с деца в риск. Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, 

ще създаде условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на 

грижа към тях. Тук са включени многодетни и/или непълни семейства; деца, чиито родители са в 

чужбина; деца на родители със зависимости и т.н. Нужни са мерки за подкрепа на отглеждането на 

детето и подпомагане на родителите при намиране на работа. Уязвима група са хората с 

увреждания – в община Самоков са регистрирани общо 4241 пълнолетни с увреждания. В групата 

на хората с увреждания се обособяват няколко специфични подгрупи, които имат нужда от 

диференцирана подкрепа: 

 Хора с повече от едно хронично заболяване, даващо степен на инвалидност и хора с 

увреждания, които имат нужда от придружител, подкрепа във всекидневния живот. 

 Самотни възрастни хора с увреждания – които се нуждаят от грижи във всекидневно. 

 Възрастни с психични заболявания – основна група в риск, която се увеличава 

непрекъснато.  

 Възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции - на територията на 

община Самоков  функционират две специализирани институции за възрастни хора: Дом за стари 

хора „Д-р Сем. Калинкови“ в гр. Самоков с капацитет 120 лица и  Дом за стари хора в с. Ковачевци 

с капацитет 26 места, в който се настаняват както възрастни хора така и лица с увреждания. 

Основната причина за постъпване в дом е нуждата от почивка и затруднение при поемане на 

всекидневните грижи. В много случаи мотив е и разтоварване на децата от поетите отговорности 

по отглеждане на родителите. Социална група, идентифицирана в аналитичния доклад като една от 

застрашените, е тази на  самотно живеещи стари хора (над пенсионна възраст) и тези, живеещи в 

отдалечени населени места. Основните им потребности са свързани със затруднен достъп до 

здравни и социални услуги, помощ в ежедневния им бит, възможности за общуване и социални 

контакти. 

 Самотно живеещите стари хора в малките населени места са основна рискова група в 

община Самоков. Изолираността и обезлюдяването на селата обрича живеещите в тях хора, 

доколкото взаимопомощта е основният ресурс на подкрепа, с който разполагат. Допълнително 

идентифицирани нужди са необходимост от подкрепа при водене на домакинството и извършване 

на дребни битови услуги.  

В рамките на настоящата стратегия са изведени няколко рискови групи сред уязвимите общности 

и лица в неравностойно положение: 

 Безработни лица – в тази група преобладават младежи, завършили образованието си; 

продължително безработни лица без квалификация, особено от етнически общности; безработни 

самотни родители с деца до 3-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване 

от свобода”; безработни в предпенсионна възраст; други групи безработни лица. Техните 

потребности се свързват с изолация от пазара на труда и необходимост от обучения за активно 

включване на пазара на труда. Образованието излиза като фактор в случаите на социална изолация 

и бедност и е основна предпоставка за трайна безработица - хората с основно и по-ниско 

образование са голяма група 
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 Етнически общности в неравностойно положение. В настоящата група са включени 

социално изолирани граждани предимно от ромски произход. В тези групи са налице различни 

фактори, подкрепящи бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование и квалификация 

на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, 

ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, 

образователни услуги.  

 

 

 

 

 На територията на община Самоков липсват достатъчно услуги за стари хора, които да 

осигуряват включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, 

съобразена със специфичните нужди на старите хора и превенция на деинституционализацията. 

 

2.3 Изводи за състоянието на мрежата от услуги в община Самоков 

 

Характеристика на услугите по Направление 1: Превенция на изоставянето на деца и 

семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца 

Обща цел. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и 

развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално намаляване 

на броя на децата, отглеждани в специализираните институции.  

Специфични цели 

Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и осигуряване 

на подкрепа за задържането им в биологичното семейство; Осигуряване на  условия за развитие на 

децата с увреждания, отглеждани в семейството; осигуряване подкрепа на уязвимите семейства за 

превенция на рисково поведение и неглижиране на децата ;Гарантиране на равен достъп на децата 

от рискови общности и уязвими групи до качествено образование; Закриване на  специализираните 

институции за деца; Развитие на  алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна 

грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. 

Към специфичните цели на приоритетното направление са предвидени конкретни мерки и 

интервенции:  

Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в 

биологичното семейство; Развитие на мрежа от ЦОП за обхващане на децата и семействата в риск 

в община Самоков;  Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани 

деца;  Услуги в подкрепа на осиновяването;  Развитие на Приемната грижа в община Самоков; 

Общински програми и мерки за здравна профилактика и семейно планиране; Общински 

програми/мерки за подкрепа на уязвими семейства и за създаване на условия за отглеждане на 

детето в семейна среда. ( 

Целеви групи обект на услугите по приоритетно направление 1: 

 Уязвими семейства с деца в риск; 

 Деца, отглеждани в специализирани институции; 

 Деца в риск, включително необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от 

образователната система; 

 Деца с увреждания; 

 Деца живеещи в изолация, т.е. без достъп до междусекторни услуги. 
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Изпълнение на заложените в Стратегията цели по Приоритетно направление 1. 

 
  

 Разкриване на нови услуги 

    Услуги в общността  - резидентен тип 

 Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи – В изпълнение на 

Националната стратегия” Визия за деинституционализация на децата в Република 

България”  в гр. Самоков е разкрит ЦНСТ за деца с капацитет 14, в което са 

настанени деца от ДДЛРГ в с. Доганово. 

Кризисен център за деца в риск в гр. Самоков – не разкрита. 

 

  Услуги в общността 
 Центрове за обществена подкрепа.  

  В изпълнение на приоритетното направление ЦОП са услугата с най-голяма 

значимост за неговото реализиране.В община Самоков не разкрита. 

  В услугите, предоставяни от ЦОП са включени дейности за изпълнение на почти 

всички специфични цели на Приоритетно направление 1. Това са     дейности по превенция на 

изоставянето, превенция на насилието и отпадането от училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучения в личностни и социални умения на деца, консултиране и 

подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на кандидати за приемни родители и 

осиновители, консултиране и подкрепа на приемни родители.  Част от услугите на Центровете 

са изнесени на терен, като работата със семействата се провежда в домовете им.  

  Дневен център за деца с увреждания 

  Предвиденият за разкриване в Самоков – не е разкрит;   

 Приемна грижа 

  Тази услуга все още няма необходимото развитие в община Самоков. За периода на 

действие на Стратегията общо 10 деца са настанени в приемни семейства, като се наблюдава 

тенденция на увеличаване на приемните семейства, настанените деца и желаещите да станат 

приемни родители.Има и такива, които не отговарят на изискванията за доставчици на услугата. 

Много са  малко приемните   родители, които  се съгласяват да отглеждат деца с увреждания.  

 

Характеристика на услугите по Направление 2: Развитие на социални услуги за социално 

включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение 

 

 Обща цел. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой 

хора в неравностойно положение и уязвими групи. 

 Специфични  цели  

Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна 

среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността; Да се развие алтернативна резидентна грижа 

от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции Създаване на 

условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск. 

 Мерки за реализиране на приоритетно направление 2 : Изграждане на ЦСРИ с мобилни 

екипи за обхващане на хората с увреждания; Разширяване на социалните услуги в домашна среда 

за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства; Развиване на целеви 

общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания. Осигуряване достъп на 

развитие за етническите общности в неравностойно положение в община Самоков;  Развиване на 
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услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към деца и възрастни и 

реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение. 

  

Социалните услуги, които се предоставят на целевите групи по приоритетно направление 2 са: 

 НЖ за младежи; 

 Дневен център за възрастни хора с увреждания; 

1. Услуги в общността 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица 

 В община Самоков има  Център за социална рехабилитация и интеграция, предназначен за 

деца и лица с увреждания, който е ДДД. 

 ЦСРИ e комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-

правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми за социално включване .Ползватели на услугата са деца 

и лица с физически, ментални увреждания, говорни недостатъци, изоставащи в развитието си, деца 

и лица с временни здравословни проблеми, които не са освидетелствани от ТЕЛК и РЕЛКК, но се 

нуждаят от специализираната помощ, която предлага ЦСРИ. Програмите и дейностите в ЦСРИ са 

съобразени както с нормативните изисквания и добрите социални практики, така и с потребностите 

на целевата група. Въздействието на провежданите програми е позитивно. Персоналът е 

висококвалифициран, с необходимия опит за предоставяне на специализирани социални услуги. 

 

Изпълнение на заложените в Стратегията цели по Приоритетно направление 2. 

 

Продължаване дейността на действащите СИ за хора с увреждания в София област.  

В изпълнение на тази мярка  на територията на Областта през отчетния период действат две 

специализирани институции за възрастни хора с увреждания – Дом за възрастни хора с психични 

разстройства  в с.Лъкатник, общ. Своге и  Дом за възрастни хора със сетивни нарушения в гр. 

Пирдоп.  

 

 Разкриване на нови услуги 

 

 Услуги предоставяни в домашна среда – във всички общини по различни проекти 

и програми се предоставят  една или няколко  услуги  като „личен асистент”, 

„социален асистент” , „домашен помощник”. Ползватели на услугите са деца и лица 

от рисковите групи обект на Приоритетно направление 2. 

 

Характеристика на услугите по Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен 

живот 

 Обща цел. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места 

в областта. 

 Специфични цели   

 Развиване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и 

достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда; Осигуряване  достъп на старите хора до 

качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната. 

Мерки за изпълнение на  специфичните цели: 

 Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на 

малките изолирани населени места; Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на 

капацитета на услугите домашен помощник, социален и личен асистент;  Осигуряване на дневна 

грижа и почасови услуги за стари хора; Подобряване на условията и качеството на грижите в 

съществуващите специализирани институции за стари хора; Разкриване на алтернативни 

резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната. 

 Социалните услуги, които се предоставят на целевите групи по приоритетно направление 2 

са: 
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 Специализирани институции за стари хора: 

 Дом за стари хора; 

  Дневен център за стари хора;  

 Домашен социален патронаж; 

 Дом за стари хора 

 ДСХ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на 

лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 

съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент 

намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.  

 На територията на община Самоков функционират два Дома за стари хора (ДСХ) в

 Общия капацитет на ДСХ е както следва: 

 ДСХ с отделение за лежащо болни гр. Самоков – 120 потребители; 

 ДСХ в с. Ковачевци , общ.Самоков – 26 потребители; 

 

 Управлението на социалната услуга се осъществява като делегирани от държавата дейности. 

 Основни цели на услугата в домовете за стари хора: 

 Гарантиране на равноправно положение на възрастните хора; 

 Преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за интегриране в 

обществото в съответствие с желаниията и способностите на възрастните хора, 

укрепване на психическото равновесие; 

 Възможност за инициативност на възрастните хора; 

 24-часово медицинско обслужване и здравни грижи; 

 Създаване на безопасни условия на живот, отчитащи специфичните характеристики и 

възрастовите промени. 

 

 Домашен социален патронаж 

 Комплексна социална услуга, предоставяна по домовете срещу заплащане на месечна такса. 

Предназначена е за възрастни хора, самотно живеещи лица и лица с увреждания. 

  

Изпълнение на заложените в Стратегията цели по Приоритетно направление 3.  

 

 Продължаване дейността на действащите СИ за стари хора.  
 Поради промяна в държавната политика по отношение на специализираните институции за 

стари хора и възрастни хора с увреждания, няма да се финансират подобни услуги, а действието 

на наличните ще бъде обект на Плана за действие по Националната стратегия за дългосрочна 

грижа за възрастните хора.  

 Услуги в общността 

 Дневен център за стари хора в гр. Самоков, разкрити 2015 г. като общинска дейност. 

 Домашен социален патронаж –Обхванати са възможно най-голям брой хора от 

целевата група. 

 Обществена трапезария  

 Услуги предоставяни в домашна среда – предоставят се услугите  домашен помощник 

„личен и социален асистент” . 

 

 Функционални приоритетни направления: Развитие на човешките ресурси и Изграждане 

на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. 
 

 Изпълнение 
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           Въпреки, проведените обучения, все още не е решен проблема с подготовката, достатъчните 

обучения и периодичните супервизии в сферата на социалните услуги. Обученията се провеждат 

епизодично, предимно от НПО или в рамките на различни проекти, което води до рискове 

персоналът, от който зависи качеството и нивото на предоставяните услуги, да не се чувства 

достатъчно подготвен и сигурен да реализира на практика идеите за социално включване и 

подкрепа на различни уязвими групи.  

Не винаги и не за всяка дейност е налична информация за осъществяването на дейностите, 

заложени по стратегията – това създава трудности както за проследяване на изпълнението на 

стратегията, така и за анализ на различните елементи и особености на предоставянето на социални 

услуги за уязвими групи.  

 

         Междуобщинското партньорство и междусекторното сътрудничество се развиват трудно.  

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги 

3 Визия и цели 

3.1 Визия 

Визията на общинската стратегия за развитие на социалните услуги е осигуряване на по-

добро качества на живот и грижа за специфични общности, групи и индивиди в риск в община 

Самоков, чрез достъпна социална защита, качествени социални услуги, равен достъп и 

възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. 

Основната ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на 

възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, 

социално положение. Чрез общинската стратегия за развитие на социалните услуги,  Община 

Самоков осигурява достъпни и качествени социални услуги в общината, интеграция на общности и 

индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.  

Ценности и принципи: 

Основна ценност в социалната работа е човекът и правото на всяко човешко същество да 

развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, 

увреждане, възраст, социално положение.  

С планирането и предоставянето на социални услуги, Община Самоков ще работи за 

реализация на Областната стратегия, която следва основните човешки права, утвърдени в 

международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и за 

правата на детето и ще утвърждава ценностите, споделeни от всички заинтересовани страни в 

община  Самоков, а именно: 

 Уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група; 

 Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс 

за развитие; 

 Благосъстояние на децата и на всички жители на община Самоков; 

 Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на Общинската 

стратегия; 

 Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални 

услуги. 
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Всички страни, ангажирани с разработването на Общинската стратегия, се обединиха около 

следните принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните 

дейности и мерки: 

 Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи; 

 Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя; 

 Индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя; 

 Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип; 

 Гарантиране на равен достъп до услуги на всички жители на община Самоков и достигане 

на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;  

 Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи; 

 Проактивност в обхващането на рисковите групи;    

 Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и партньорства; 

 Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване на 

квалификацията и уменията и учене от собствения опит; 

 Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги. 

 

3.2 Направления и приоритети на стратегията 

Приоритетните направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с 

идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за 

решаване на ключови/критични социални проблеми на жителите на общината. Приоритетните 

направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до 

начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване. 

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват: 

 Превенция и услуги за деца и семейства в риск  

Международната и българската практика показват, че инвестирането в развиване на услуги 

по превенция на общинско ниво е ефективно по отношение на ранна реакция и предотвратяване на 

проблеми и по отношение на вложените средства, които са много по-малко на един ползвател в 

сравнение с услугите, които интервенират спрямо изявили се проблеми.  

Поради това, приоритетно направление на общинската стратегия е развиване на услуги по 

превенция на рискови фактори, ситуации, събития, които могат да водят до или да задълбочават 

социална изолация и изключване. Тези услуги ще бъдат максимално мобилни, за да могат да 

обхванат максимално голям брой ползватели. Услугите в това направление са насочени към 

подкрепа на семействата и индивидите за оставане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на 

индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие, различни форми на 

насилие и експлоатация, превенция на противоправно поведение, социална маргинализация.  

 Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 

На територията на община Самоков функционира 1 ЦНСТ за деца. Държавната политика от 

2000 г. активно насърчава процеса на деинституционализация.  

 Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в 

неравностойно положение 

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в 

неравностойно социално положение, осигурявайки достъп до качествени социални услуги в 
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общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване 

достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда. 

 

 Грижа за старите хора 

Създаване на условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване 

качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим 

живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са 

съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот. 

Функционалното приоритетно направление, което подпомага ефективното изпълнение на 

основните дейности в Общинската стратегия, обхваща: 

 Развитие на човешките ресурси в социалната сфера 

Развиването на нови социални услуги и подобряването на качеството на мрежата от социални 

услуги, въвеждането на принципи на работа и взаимодействие, насочени към ефективност и 

ефикасност, добро управление изискват въвеждането на общинска политика за развитие на 

човешките ресурси в услугите и общинската администрация чрез обучения, супервизия и различни 

форми на подкрепа. 

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните 

услуги е идентифициран като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова 

изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се 

очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем 

социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със 

съвременните стандарти.  

 

За постигане качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на 

социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена 

интервенция в няколко приоритетни направления.  

Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие 

с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за 

решаване на ключови/критични социални проблеми на жителите на областта. Приоритетните 

направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до 

начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване. 

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват: 

1. Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца 

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция 

на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата. 

Деинституционализация на грижите за деца ще донесе коренна промяна в социалните услуги в 

общината, осъществявана чрез развитието на широка мрежа от услуги с цел подкрепа на 

семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от 

специализираните институции. 

2. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и 

лица в неравностойно положение      

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно 

социално положение осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така че 

нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени 

здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда. 

3. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  

в община Самоков 2016 г. – 2020 г. 

 

21 

 

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към 

повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за 

независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна 

атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот. 

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение 

основните дейности в Общинската стратегия, обхващат: 

4. Развитие на човешките ресурси  

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните 

услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията на 

стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на 

социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на 

планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в 

съответствие със съвременните стандарти.  

5. Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество  

Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво изисква активно 

партньорство между общините в област Перник за развиване на конкретни социални услуги и 

мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна 

намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните 

публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, 

заетост, инфраструктура и жилищна среда.  

 

3.3 Цели 

3.3.1 Общи и специфични цели 

  

 За осъществяването на визията на Обшинскатаа стратегия, във всяко от избраните приоритетни 
направления са набелязани общи и специфични цели и задачи: 

Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на 

индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности, чрез:  

 Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в Община Самоков за 

подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, 

социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие. 

 Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на 

съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа. 

 Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на 

социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания. 

 Специфична цел 1.4. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на 

социалните услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания. 

 Специфична цел 1.5. Създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция 

и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със 

зависимости. 

 

Обща цел 2. Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции, чрез: 
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 Специфична цел 2.1. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна 

грижа. Разширяване на мрежата от приемни семейства с акцент за деца от 0 до 3 години; 

 Специфична цел 2.2. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен 

тип. 

 Специфична цел 2.3. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи 

специализирани институции. 

 Специфична цел 2.7. Подобряване качеството на грижа в институциите за стари хора и 

предлагане за трансформиране на социални услуги в общността.  

Обща цел 3. Създадаване на условия за социално включване и интегриране на максимален брой 

хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в областта, чрез: 

 Специфична цел 3.1. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с 

увреждания в семейна среда;  

 Специфична цел 3.2. Подобряване качеството на живот на стари хора, които са в 

невъзможност да се справят сами с живота си;  

 Специфична цел 3.2. Развиване на мрежата от социални услуги и укрепване системата на 

„Домашен социален патронаж” за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на 

хората с увреждания и старите хора; 

 Специфична цел 3.2. Осигуряване на достъп до развитие за етническите общности в 

неравностойно положение и уязвими групи; 

 Специфична цел 3.3 Създаване на условия за реинтеграция на рискови общности, 

индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.  
 

Общите и специфични цели във функционалните приоритетни направления на Общинската  

стратегия включват: 

Обща цел 4: Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и 

повишаване качеството на социалните услуги на територията на община Самоков, с активното 

участие на всички заинтересовани страни  

 Специфична цел 4.1. Продължаване изграждането и развитието на капацитет за 

управление и планиране на социални услуги в структурите на общинско ниво. 

 Специфична цел 4.2. Развиване капацитет за управление на социални услуги в 

доставчиците на социални услуги. 

 Специфична цел 4.3. Развиване  на капацитет за предоставяне на социални услуги. 

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

социалните услуги. 

 Специфична цел 4.5. Изграждане и развиване на капацитет за мониторинг, оценка и 

повишаване качеството на социалните услуги на общинско ниво. 

Обща цел 5. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на 

достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно 

сътрудничество, чрез: 

 Специфична цел 5.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското партньорство в 

социалните услуги. 

 Специфична цел 5.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно 

сътрудничество и услуги. 
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3.3.2 Ключови индикатори за постиженията на Стратегията 

 

            Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години трябва да подобри 

качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно 

положение. Качествената промяна в ситуацията в община Самоков ще бъде измервана чрез система от 
качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми. 

      Качествените индикатори за промяната в ситуацията ще покажат разликите при сравнението 

на показателите за настоящия момент с данните към 2020 г. Такива са: 
 Развита модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и 

общности в община Самоков в съответствие с националните приоритети за 

деинституционализация и европейските ценности;  

 Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на максимален 

брой нуждаещи се хора;  

 Степен на обхващане на пръснати рискови групи чрез развитие на мобилни услуги; 

 Постигната качествена промяна в съотношението между предоставяните типове 

социални услуги чрез увеличаване дела на услугите в общността и намаляване на 

услугите от резидентен тип  

 Промяна на съотношението между грижа за деца в алтернативна семейна среда – към 

грижа за деца в резидентен тип;  

 Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от изоставяне към края 

на стратегията; 

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 20% от старите хора в 

община Самоков с приоритетно обхващане на самотноживеещите в отдалечените 

населени места; 

 

       Количествени индикатори за успеха на осъществената интервенция в рамките на период от 

пет години и изпълнение на Стратегията са: 

 Осигурена подкрепа за поне 30% от уязвимите семейства и деца чрез комплекс от услуги в 

община Самоков; 

 Поне 30% от уязвимите семейства и деца, обхванати в комплексна програма за ранно детско 

развитие в цялата община;  

 Постигнато намаляване с 30% на децата, настанени извън семейството си; 

 Поне 95% от децата в предучилищна възраст, обхванати в детска градина и от децата в 

задължителна училищна възраст - в подходяща форма на образование; 

 Подобрена грижа за децата, настанени в алтернативни форми на семейна грижа (настаняване 

при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване);   

 Създаден капацитет за обхващане на поне 30% от децата с увреждания в различни форми на 

заместваща, дневна грижа; 

 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 30% от хората с увреждания – 

потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен 

асистент; 

 Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 90 самотно живеещи стари 

хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда; 

 Повишена информираност / чувствителност на обществеността в общината към проблемите на 

децата и лицата, настанени в СИ; 

 Развити и функциониращи поне 3 нови за община Самоков услуги за деца и семейства, 

работещи на общинско ниво;  

 Осъществени поне 2 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 

община; 
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4 Интервенция – социални услуги и мерки 
Функциониране на социалните услуги на общинско ниво: Предвижда се социалните услуги 

да функционират на две нива – общинско и областно. На всяко от нивата ще бъдат изградени 

партньорски мрежи. На ниво община услугите включват основно превантивни услуги и мерки. 

Център на мрежата от социалните услуги за деца и семейства ще бъде центъра за обществена 

подкрепа. Услугите за възрастни ще бъдат организирани около съществуващият Домашен 

социален патронаж, който към настоящия момент работи в общината. Максимално да се използват 

възможностите на Национални и оперативни програми и други източници на финансиранеи 

осигуряване на услугите Домашен помощник и Личен асистент. 

 На Областното ниво се обхващат всички общини от област София и ще се надграждат 

съществуващите услуги със специализирани дейности, които изискват наемане на специалисти, 

които не са налични в по-малките населени места. При настоящата законодателна рамка това 

означава, че определен набор от услуги ще бъдат предоставяни в няколко населени места, но 

техните клиенти ще обхващат цялата област. Такива са услугите по приемна грижа, 

специализирано консултиране, подкрепа за осиновяването, резидентна грижа и др. 

  

Обща цел 1: Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и 

семейства в риск. Подкрепа за интегритета на децата и семействата в риск.  

Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в общината за подкрепа и 

социална интеграция на уязвимите семейства и деца, за предоставяне на добра грижа за децата и 

индивидуално развитие. 

Мярка 1.1.1.   Създаване и оказване на подкрепа на поне 30% от уязвимите семейства и деца 

в Център за обществена подкрепа  

Дейностите в ЦОП ще бъдат насочени към превенция на изоставянето, превенция на 

насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, развиване на 

умения на самостоятелен живот, приемна грижа и осиновяване, превенция на отклоняващото се 

поведение. 

Конкретните услуги в Център за обществена подкрепа са: семейно консултиране и 

подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с развитието на децата от 

съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в семейството; 

превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално 

ориентиране на деца и младежи; семейно планиране, подготовка за родителстване, работа на ниво 

родилен дом, психологическо консултиране и рехабилитация, обучения в умения за самостоятелен 

живот, превантивни програми на ниво училище, информационни кампании, оценяване, обучение, 

наемане и подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители. Ползвателите на 

ЦОП ще бъдат насочвани от ОЗД и други свързани структури – медицински професионалисти и 

лечебни заведения, детски градини и училища, структури от системата на борба с 

противообществените прояви, общински администрации и др. 

Мярка 1.1.2 Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие в община 

Самоков с обхват на поне 30% от уязвимите семейства и деца. 

По тази мярка в общината ще бъдат осъществени дейности за насърчаване развитието на 

деца 0-7 години. Те са насочени към развиване и подобряване на уменията за родителстване на 

родители с малки деца, стимулиране на развитието на децата в тази възраст (спрямо стандартите за 

ранно детско развитие), включване в предучилищна подготовка и училищно образование. 

Дейностите ще включват партньорство между социалния, образователен и здравен сектор. 

Дейност 1.1.2.1. Създаване на комплекс от образователни, здравни и социални услуги за деца 

в риск и техните семайства.  
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Планира се корпуса за социални услуги за започне да функционира пре май 2016 г., за което 

община Самоков кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на здравни грижи. Тази дейност ще бъде осъществявана  съвместно 

от лични лекари в общината, експерти в общинска администрация, кметове и кметски наместници, 

здравни медиатори, детски заведения и ще включва: 

- Проследяване на развитието на детето (с най-висока интензивност през първата една 

година);  

- Информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието на детето (хранене, сън, 

стимулиране, общуване, игра); 

- Информиране и консултиране по въпроси, свързани с нуждите на детето и умения за 

разпознаването им; 

- Извършване на редовни имунизации. Съвместна работа със здравните медиатори за 

обхващане на деца от етническите общности в неравностойно положение. 

Мярка 1.1.3. Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 

институции  

Дейностите целят предотвратяване на попадането на деца в специализираните институции 

(СИ). За да се предотврати изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом е необходимо 

работата по превенция да започне преди раждането на детето - успехът на превенцията зависи от 

ранната навременна намеса и продължителността на социалната работа с бъдещата майка, нейното 

семейство и близко обкръжение. Предотвратяването на изоставяне и настаняване на деца на по-

голяма възраст ще включва комплексни програми за семейна подкрепа – социална, достъп до 

образование, здравни грижи, жилищна политика, заетост и др.  

Дейност 1.1.3.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в 

биологичното семейство. Съвместни инициативи на лечебните заведения, общинска 

администрация и ОЗД, които включват: 

- Информиране и консултиране на родилки; 

- Предотвратяване на случаите на скрито осиновяване, включване на проучване в 

административните процедури при припознаване на дете на ниво родилно отделение; 

- Предоставяне на информация за последиците от институционалното отглеждане на децата, 

особено в първите 6 месеца от раждането. Провеждане на информационни кампании и 

обучения. 

Дейност 1.1.3.2. Създаване на „Звено майка ио бебе“ с капацитет 6 места в община Самоков.  

 Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно 

настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава 

родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и 

юридическо консултиране и подкрепа. 

Дейност 1.1.3.3. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства.  

Тази дейност ще бъде осъществявана съвместно от ДСП (която идентифицира рисковите 

семейства), бюрата по труда, образователните структури, структури за професионално обучение, 

медицински професионалисти и лечебни заведения и общинска администрация. Те включват: 

- информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и подкрепа, 

достъп до административни услуги; 

- подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за социална 

подкрепа; 

- подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и 

преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост; 

- подкрепа за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за здравно 

осигуряване и налични здравни грижи; 

- осигуряване на общински жилища за временен престой на семейства в жилищна криза; 
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- семейно консултиране и подкрепа на семействата за преодоляване на семейни кризи и 

взаимоотношения в семействата, което ще се осъществява от ЦОП в общината. 

Мярка 1.1.4. Включване на поне 95% от децата в предучилищна възраст в детска градина и 

на всички деца в задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование  

В мерките и дейностите досега бяха описани услуги за подкрепа на уязвимите семейства, 

което се очаква да има ефект и върху включване на децата в предучилищна и задължинелна 

училищна възраст в съответна форма на подготовка и образование. Тук са включени само 

допълнителни и специално насочени дейности. Планираните инициативи и дейности се изпълняват 

съвместно от училищата, детски заведения, РИО на МОМН, общинска администрация, кметове и 

кметски наместници, в синхрон с националните приоритети за осигуряване на равен достъп до 

образование и развитие на интегрирано и включващо образование. 

Дейност 1.1.4.1. Общински политики и мерки за осигуряване на правото на децата на достъп до 

образователни услуги и превенция на отпадането от училище – изпълнявани съвместно с 

училищата, РИО на МОМН, НПО. 

- Осигуряване на специализиран транспорт за деца в зависимост от възрастта им до детските 

градини и училища (особено за малките населени места); 

- Целенасочена общинска политика за подобряване на привлекателността на училището и 

мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния процес.  

- Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка - задължителен подготвителен клас 

Провеждане на кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група и 

осъществяване на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост.  

- Работа с родители на деца от уязвимите групи за промяна на нагласите по отношение на 

образованието;  

- Включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на решения, 

отнасящи се до тях;  

- Насърчаване включването на интерактивни методи на обучение в училище; 

- Подпомагане процеса на целодневна организация на учебния процес за ученици до 4 клас в 

общообразователните училища в общината. 

Мярка 1.1.5. Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от 

деца в община Самоков и подкрепа на жертвите на насилие, експлоатация и трафик. 

Дейностите в тази сфера включват създаване на система от мерки за превенция на 

насилието над деца чрез развиване на техните умения за себеотстояване и защита; намаляване на 

агресивното поведение и отношения сред децата и предприемане на актове на насилие от страна на 

деца. Дейностите са насочени и към създаване на чувствителност сред населението и 

професионалистите за причините и форми за насилие, симптомите на насилие, така че системите за 

закрила да могат да изградят адекватни мерки за реакция.  

Дейностите ще се осъществяват от новоразкрит Младежки център със съдействието на 

МКБППМН, органите на МВР и пробационните служби, лечебни заведения, образователни 

институции, НПО. 

Дейност 1.1.5.3. Обществени кампании за предотвратяване на насилието и други форми на 

злоупотреба и експлоатация 

Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от планирания за разкриване 

Младежкия център, общинска администрация, МКБППМН. Темите ще включват различните 

форми на насилие (физическо, сексуално и психологическо), злоупотреба, експлоатация, тежки 

форми на детски труд, неглижиране. Те ще са насочени към деца, родители, професионалисти и 

широката общественост. Програмите ще използват материали, разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ, 

НПО и други организации.  
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Мярка 1.1.6. Превенция на рисково поведение и подкрепа за преодоляване на последиците от 

него при деца и младежи. 

Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване и превенция на рисково 

поведение при децата и директна работа с деца с рисково поведение: консултиране и подкрепа за 

деца и семействата им. Планира се организирането на извънкласни занимания и дейности за деца – 

спорт, клубове по интереси и др.; образователни програми за правата и задълженията на 

гражданите и санкциите при нарушаването им; образователни програми за опасностите и 

последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, рисково сексуално поведение 

и др. 

 1.1.6.1. Образователни програми и кампании в училище, услугите за деца на улицата и 

Превантивно информационния център, насочени към превенция на рисково поведение - агресия, 

насилие, отклоняващо се поведение, рисково поведение на деца и младежи, здравна и социална 

просвета против зависимостите: провеждане на лекции и дискусии в часа на класа; организиране 

междуучилищни прояви и инициативи на общинско ниво. 

Дейност 1.1.6.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата 

Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като 

клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство, които се 

осъществяват от училища, читалища, школи по изкуства, клубове. Осъществяване на кампании за 

здравна просвета, организирани от експерти в общинска администрация. 

Дейност 1.1.6.3. Работа с деца извършители на противообществени прояви и с рисково поведение 

за подкрепа на децата в развиване на про-социално поведение. Включва индивидуални и групови 

програми с децата и техните семейства. Осъществяват се от  планирания за разкриване Младежки 

център и МКБППМН.  

Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на 

съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа. 

Мярка 1.2.1. Широко развитие на приемната грижа и включване поне по 3 работещи 

приемни семейства годишно.  
Тази мярка включва развиване на приемна грижа. Към момента приемната грижа все още не е 

държавно-делегирана дейност.  

Дейност 1.2.2.1. Развитие на дейности по приемна грижа в община Самоков. Дейностите включват: 

- Провеждане на кампании и информационни срещи: информационни кампании за 

популяризиране на приемната грижа на общинско ниво, подготовка на обучителни 

материали и обучение на приемните родители в цялата община;  

- Подбор, обучение и оценка на кандидат приемни родители. 

- Наемане на професионални приемни родители; 

- Подкрепа за приемните семейства в процеса на напасване; 

- Наблюдение и подкрепа на приемното семейство. 

 

Специфична цел 1.3. Осигуряване подкрепа за деца с увреждания, отглеждани в семейството. 

Мярка 1.3.1. Осигуряване на грижа, медицинска и социална рехабилитация за поне 30% от 

децата с увреждания и подкрепа за техните семейства;  

Дейност 1.3.1.1 Продължаване дейността на Центъра за социална рехабилитация и 

интеграция за деца и лица. 

Дейност 1.3.1.1. Създаване на здравно-социална услуга Център за ранна интервенция за деца със 

специални потребности в подкрепа на родителите, базиран в Корпуса за социални услуги, който ще 

бъде част от комплекса социални услуги. 

Дейността на Центъра за ранна интервенция ще бъде предотвратяване на изоставянето 

и/или институционализирането на дете с увреждане чрез подпомагане на родителите, отглеждащи 
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деца със специални потребности и формиране у тях на подходящи умения за отглеждане на детето. 

Ще се предоставя подкрепа на родителите при раждане на дете с увреждане, както и при проява на 

увреждането в по-късна възраст (или след инцидент) - приемане на увреждането и вземане на 

решение за грижи в семейството; предоставяне на информация за права и възможности за 

подкрепа; психотерапия; психологично, социално и здравно консултиране; консултации за добро 

родителство при отглеждане на децата с увреждания. Услугите ще се предоставят за семейства с 

деца със специални потребности от 0 до 7 години.  

Дейността ще се планира да стартира през  юни 2016 г.  

Мярка 1.3.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството 

Дейност 1.3.3.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи: 

 Личен асистент;  

 Социален асистент;  

Предвижда се община Самоков да осигури финансиране чрез националните и оперативни 

програми за разкриването и развиването на този тип социални услуги в общността с цел да 

отговори на поне 70% от заявените потребности на семействата. 

 

1.1. Дейности по приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция 

на настаняването на деца 

Обща цел 2: Намаляване на дела на децата, настанени в специализираната институция за деца  

Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до 

семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството 

на съществуващите услугите от резидентен тип. 

Мярка 2.3.1. Осигуряване на среда близка до семейната за деца, лишени от родителска грижа 

– Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). 

ЦНСТ представлява резидентна форма на грижи за деца, за които за изчерпани 

възможностите за осигуряване на семейна среда и се предполага, че настаняването им ще бъде 

дългосрочно. Центровете предоставят подслон и ежедневни грижи за настанените деца, като 

осигуряването на здравните и образователни услуги се предоставят извън мястото за живеене, за да 

бъде осигурена социална интеграция. 

Дейност 2.3.1.1. Продължаване дейността на ЦНСТ в община Самоков, в който са настанени 14 

деца от ДДЛРГ в среда, близка до семейната.  

- Центъра предоставя подслон и ежедневни грижи за настанените деца, като осигуряването на 

здравните и образователни услуги се предоставят извън мястото за живеене, за да бъде 

осигурена социална интеграция.  

  

Дейност 2.5.1.2. Развиване на програми в ЦНСТ за изграждане на социални умения на настанените 

деца и младежи и подготовка за самостоятелен живот след напускане на институцията.  

Мярка 2.5.2. Разкриване на защитено жилище младежи. 

Тази мярка предвижда развитието на услуги в общността за младежи, които напускат ЦНСТ и  

няма къде да отидат. 

Дейност 2.5.2.1. Стартиране на дейностите в Защитеното жилище за младежи над 18 г. с 

увреждания, с капацитет 6 места.  

 

1.2. Дейности по приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за 

социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение 
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Обща цел 3: Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в 

неравностойно положение и уязвими групи. 

Специфична цел 3.1. Разкриване на социални услуги в общността за осигуряване на условия за 

пълноценен и достоен живот на хората с увреждания  в семейна среда. 

Мярка 3.1.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието 

на хората с увреждания и техните семейства. 

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като помощ при хранене, 

обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и почасови услуги 

извън дома (дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа). 

Дейност 3.1.1.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с 

увреждания като домашен помощник, социален и личен асистент чрез продължение на 

националните програми (ДП, СА, ЛА). 

Дейност 3.1.1.2. Включване на допълнителни услуги към Домашния социален патронаж и по-

пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места. 

Дейност 3.1.1.5. Подкрепа от общината при извършваните дейности в клуба на пенсионера и 

инвалида, като активно се включат местните структури на СИБ. Разширяване на дейностите на 

клуба в рамките на изпълнението на стратегията. 

Мярка 3.2.1.  Разработване на институционални планове за развитието на съществуващите 

СИ за възрастни за подобряване на качеството на предоставяната услуга. 

В тази мярка се предвиждат дейности, свързани с разработване на институционални планове за 

развитието на действащите СИ за лица и възрастни с увреждания в община Самоков, които 

задължително ще съдържат следните компоненти:  

Дейност 3.2.1.1. Разработване на планове на действащите СИ за лица и стари хора с увреждания в 

общината през следващите 5 години от изпълнението на стратегията. Етапите в дейността са: 

 Създаване на работна група в общината.  

 Подпомагане дейността на работната група от експертна група на областно ниво за 

методическа и техническа помощ;  

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

към младежи и възрастни. 

Дейност 3.3.1.1. Дейности по превенция на младежи – информиране и консултиране, които ще 

подпомогнат приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло. Работата предимно 

ще бъде подкрепяща и консултативна, свързана с нуждите на отделните потребители и на 

семействата в общността.  

Дейност 3.3.1.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни 

услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика и зависимостите и рисковото 

поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства и НПО. 

1.3. Дейности по приоритетно направление 4: Грижа за старите хора 

Обща цел 4: Подобряване качеството на живот на старите хора във всички населени места в 

община Самоков. 

Специфична цел 4.1. Развитие на мрежата от услуги в общността за осигуряване на условия за 

спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда; 

Мярка 4.1.1. Запазване на устойчивостта на дейностите в Домашния социален патронаж и 

обхващане на малките отдалечени населени места. 
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Домашният социален патронаж е мобилна услуга с традиции и добре позната, която стига до 

домовете на своите клиенти, патронажите имат потенциал да изградят широка мрежа от услуги за 

подкрепа в ежедневието за стари хора по домовете им.  

Дейност 4.1.1.1. Разширяване на обема и многообразието на дейностите в действащият  Домашен 

социален патронаж. 

Дейност 4.1.1.2. Общински мерки за подобряване на достъпа до административни услуги и 

социална подкрепа – чрез посредничество, предоставяне на съвети, консултации и техническа 

помощ от НПО и общинска администрация.  

Дейност 4.1.1.3. Запазване на устойчивостта на обществената трапезария в общината.  

Мярка 4.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на  капацитета на 

услугите домашен помощник, социален и личен асистент. 

Предоставянето на  социални услуги в посока обгрижване в домашна среда ще позволи на 

старите хора по-дълго да живеят в своя дом и в своята семейна среда, както и ще предотврати  

настаняването им  в специализирани институции.  

Дейност 4.1.2.1. Осигуряване и доразвиване на услугата Личен асистент и Домашен помощник по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Дейност 4.1.2.2. Осигуряване и доразвиване на услугите Социален и Личен асистент по 

Национална програма, Програми на АХУ и Оперативни програми.  

Мярка 4.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора. 

През периода на изпълнение на Общинската стратегия ще се положат целеви усилия за 

подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора чрез повече гъвкавост, 

адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за 

избор на пакетни услуги от страна на старите хора по отношение както на честотата на 

посещаемост, така и на видовете ползвани услуги. Дневните центрове са основната форма на 

социална услуга в общността, предлагаща храна, дневна грижа и възможности за общуване. Освен 

тях, клубовете на пенсионера и други подобни форми на услуги също осигуряват за старите хора 

възможности за разнообразяване на ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, 

възможности за осмисляне на живота и достойни старини. 

Дейност 4.1.3.1. Продължаване на дейността на  Дневен център за стари хора в община Самоков –

общинска дейност, разкрита през 2015 г.   

Дейност 4.1.3.2. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на 

пенсионера, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора с 

относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване. 

Специфична цел 4.2. Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в 

среда, близка до домашната. 

Мярка 4.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите 

специализирани институции за стари хора.  

Дейност 4.2.1.2. Продължаване на дейностите в Дома за стари хора – в гр. Самоков и с. Ковачевци, 

община Самоково. 

Продължаване дейността на ДСХ - с. Ковачевци: Назначаване  на специалисти / психолог или 

трудотерапевт/, с цел осигуряване на подкрепа на потребителите. Изграждане на  помощно 

съоръжение между първия и втория етаж на сградата за осигуряване на достъп на възрастните хора 

със затруднения в придвижването. 
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Дейност  2.7.2.4. Продължаване дейността на ДСХ „сем. Д-р Калинкови”- гр. Самоков. 

Освидетелстване документално и извеждане на лицата с дементни  проблеми в подходяща за 

профила  им  услуги. 

Мярка 3.2.3. Работа на здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване във 

високо рисковите ромски общности.  

Дейност 3.2.3.1. Периодично организиране на здравно-информационни кампании по превенция и 

промоция на здраве.  

Дейност 3.2.3.2. Съдействие за задължително обхващане на всички бременни от женска 

консултация независимо от техния осигурителен статус.  

Дейност 3.2.3.3. Информиране на ромското население и подпомагане дейността по осъществяване 

на прегледи с мобилни кабинети за скрининг и ранна диагностика.  

Дейност 3.2.3.4. Провеждане на мотивационни курсове, консултиране и оказване на подкрепа за 

реализацията на трудовия пазар – предимно към млади хора и семейства с деца в риск от ромската 

общност от Дирекции Бюро по труда и по проекти на НПО. 
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Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в Община  Самоков  по направления:  

№  Община 

Самоков 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  

 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

          

  Направление 1: ................... 
1 Център за 

обществена 

подкрепа (ЦОП) 

(ДДД) 

Деца и семейства в 

риск; 

Деца от 0 до 18 

години; Семейно 

консултиране; 

Самотни родители и 

семейства; Кандидат 

приемни родители 

осиновители; Деца в 

СИ; Младежи 

напускащи 

институции за 

отглеждане на деца; 

Деца необхванати, 

отпаднали и в риск от 

отпадане от училище; 

Деца жертви и 

извършители на 

насилие. 

Община Самоков  60 70 Превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и 

отпадане от училище, 

деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение 

в умения на самостоятелен 

живот и социална интеграция на 

деца от институции, 

консултиране и подкрепа на 

семейства в риск, оценяване и 

обучение на бъдещи приемни 

родители и осиновители, 

консултиране и подкрепа на 

деца с противообществени 

прояви. 

 Предстои 

предприемане на 

мерки по разкриване 

на социалната услуга. 

2 Звено майка и 

бебе 
Предоставяне на 

подслон и грижи на 

майката и детето, 

което предполага: 

осигуряване на 

безплатен подслон за 

Община Самоков  6 6 Предоставя временно 

настаняване до 6 месеца на 

бременни жени и майки в 

риск да изоставят децата 

си, насърчава родителската 

привързаност, подпомага 

 Предстои 

предприемане на 

мерки по разкриване 

на социалната услуга 
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№  Община 

Самоков 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  

 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

двойката майка-дете в 

условия на сигурност 

и уважение; 

осигуряване на 

подходящи условия за 

полагане на грижи за 

майката и детето;  

съдействие задостъп 

до здравната мрежа, 

намиране на личен 

лекар за майката и 

детето, при 

необходимост 

осигуряване на 

лекарства и 

медицински 

изследвания; 

осигуряване на 

благоприятни условия 

за развитието на 

детето.  

 

младите майки чрез 

социално, психологическо 

и юридическо 

консултиране и подкрепа 

3 Кризисен 

център за жени 

и деца жертви 

на насилие и 

трафик 

Социална услуга за 

лица, пострадали от 

домашно насилие, 

които се 

предоставят за срок 

до 6 месеца и са 

насочени към 

оказване на 

индивидуална 

подкрепа, 

Община Самоков  6 6 оказване на индивидуална 

подкрепа, задоволяване на 

ежедневните потребности и 

правно консултиране или 

социално-психологическа 

помощ, когато се налага 

незабавна намеса в случай на 

риск и спешност. 

 Предстои 

предприемане на 

мерки по разкриване 

на социалната услуга 
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№  Община 

Самоков 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  

 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

задоволяване на 

ежедневните 

потребности и 

правно 

консултиране или 

социално-

психологическа 

помощ, когато се 

налага незабавна 

намеса в случай на 

риск и спешност. 
4. Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

Комплекс от 

социални услуги, 

свързани с 

извършване на 

рехабилитация, 

социално-правни 

консултации, 

образователно и 

професионално 

обучение и 

ориентиране, 

изготвяне и 

осъществяване на 

индивидуални 

програми за социално 

включване. 

Община Самоков 40 40 40 извършване на рехабилитация, 

социално-правни консултации, 

образователно и професионално 

обучение и ориентиране, 

изготвяне и осъществяване на 

индивидуални програми за 

социално включване. 

Гр. Самоков 

ул. „Орец 

Пайсии” 

Функционираща 

5. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца 

Социална услуга от 

резидентен тип, която 

се разкрива на база на 

оценка на 

специфичните 

характеристики на 

Община Самоков 14 14 14 Предоставя жизнена среда за 

пълноценното израстване и 

развитие на деца, лишени от 

родителска грижа, за които към 

момента на настаняване в него 

са изчерпани възможностите за 

Гр. 

Самоков, 

ул. 

„Бузлуджа” 

2А 

Функционира 
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№  Община 

Самоков 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  

 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

децата в общността и 

потребностите от 

социални услуги на 

потенциалните 

ползватели. 

връщане в биологичното 

семейство, настаняване при 

близки и роднини или приемно 

семейство. 

6.  Дом за стари 

хора „Д-р Сем. 

КАлинкови”  

Възрастни хора Община Самоков 120 120 120 Гарантиране равноправното 

положение и преодоляване на 

изолираността на възрастните 

хора, чрез създаване на условия 

за интегриране в обществото. 

Община 

Самоков 

Функционира 

7. Дом за стари 

хора с. 

Ковачевци 

Възрастни хора Община Самоков 26 26 26 Гарантиране равноправното 

положение и преодоляване на 

изолираността на възрастните 

хора, чрез създаване на условия 

за интегриране в обществото. 

С. 

Ковачевци 

Функционира 

8.  Домашен 

социален 

патронаж 

Хора в пенсионна 

възраст, лица с ТНР 

50% и над 50% 

Община Самоков 270 270 270 Предоставяне на социални 

услуги, осъществявани по 

домовете на потребителите  

включват: 

1. приготвяне и доставка на 

храна до дома на потребителя; 

2. поддръжка на хигиената 

в жилищното помещение 

обитавано от  

обслужваното лице; 

3.битови услуги – 

закупуване на хранителни 

продукти,  медикаменти, 

заплащане на електрическа 

енергия, телефон, вода със 

Община 

Самоков 

Функционира 
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№  Община 

Самоков 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  

 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

средства на лицето; 

 4.съдействие при 

осигуряване на необходимите 

помощни средства при лица с 

увреждания; 

5 .оказване на помощ и 

съдействие при изготвяне на 

документи за Дирекция 

"Социално подпомагане", 

общинска администрация, 

ТЕЛК, НЕЛК и др 

 6.лицата с увреждания 

предвижващи  се с инвалидни 

колички и патерици могат да 

ползват специализиран 

транспорт на територията на 

община Несебър за решаване на 

здравословни проблеми или 

уреждане на лични документи 

в съответните институции. 

 

9.  Личен асистент Възрастни хора и хора 

с увреждания, които 

изоитват затруднения 

в самообслужването 

Община Самоков 130 100 100 Подобряване достъпа до здравни 

и социални услуги и постигане на 

независимост и социална 

интеграция на възрастните хора и 

хората с увреждания, като се 

създадат условия да получават 

грижи и подкрепа, основани на 

индивидуалните им нужди и 

Община 

Самоков 

Изпълнява се по ОП 

„Развитие на 

човешките ресурси” 
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№  Община 

Самоков 

 

Услуга - име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на услугата  

 Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

потребности. 

10. Приемна грижа деца, чиито родители 

временно не могат/не 

искат да полагат 

адекватни грижи за 

тях; - деца, жертви на 

насилие и 

злоупотреба; - деца, 

на които предстои 

осиновяване; - деца 

настанени в 

специализирани 

институции; - 

новородени, за които 

родителите изразяват 

желание да бъдат 

настанени в 

институция. 

Община Самоков 3 6 6 Осигуряване за определен период 

от време на сигурна и безопасна 

семейна среда за детето, която да 

допринесе за неговото 

пълноценно физическо, 

психическо и емоционално 

развитие;  

-превенция на 

институционализацията на деца и 

осигуряване на подкрепа за 

биологичните родители в 

кризисни ситуации;  

- подготовка на детето за 

самостоятелен живот и 

обучение/развиване на социални 

умения;  

- подготовка на деца, настанени в 

специализирани институции за 

реинтеграция в биологичното им 

семейство или осиновяване 

Община 

Самоков 

Функционира, но е 

слабо развита. 

 

Забележка: В последната колона се посочват основните стъпки и етапи в развитието на услугата с посочване на годината в скоби 

към отделните стъпки. Така тази таблица съдържа информацията за плана за действие, който е съкратен от настоящия формат 

за областна стратегия. 
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5 Логическа рамка и ключови индикатори за успех  
Логическа рамка на Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги в Община Самоков 

Визия Общинската стратегия ще допринесе за превръщането на община Самоков в модерна  и социално ангажирана общност,  в която да се запазят и 

доразвият успешните социални практики и тенденции. Чрез общинската стратегия да се постигне ефективна система от социални услуги, които 

отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват своето качество. 

Общи цели  Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и 

постигнатата промяна в ситуацията към 2015 г. 

Източници на 

информация 

Период на 

проверка 

Обща цел 

1 
 Предотвратяване на рискове, 

водещи към социално 

изключване и изолация на 

деца и семейства в риск. 

Подкрепа за интегритета на 

децата и семействата в риск.  

 

Развита модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и 

общности в община Самоков в съответствие с националните приоритети за 

деинституционализация и европейските ценности, измерима чрез: 

 Оказана подкрепа /създадени условия за подобрена родителска грижа в 

община Самоков (от 2016 г.); 

 Поне 20% от децата настанени извън семейството си са настанени при 

близки и роднини; 

 Подобрена грижа за децата, настанени в алтернативни форми на семейна 

грижа (настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване);   

 Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от 

изоставяне към края на стратегията; 

 Осигурена подкрепа за поне 30% от уязвимите семейства и деца чрез 

комплекс от услуги в община Самоков; 

 Поне 30% от уязвимите семейства и деца, обхванати в комплексна 

програма за ранно детско развитие в цялата община;  

 Постигнато намаляване с 30% на децата, настанени извън семейството си; 

 Поне 95% от децата в предучилищна възраст, обхванати в детска градина и 

от децата в задължителна училищна възраст - в подходяща форма на 

образование; 

 Създаден капацитет за обхващане на поне 20% от децата с увреждания в 

различни форми на заместваща, дневна грижа; 

 Развити и функциониращи поне 4 нови за община Самоков услуги за деца 

и семейства, работещи на общинско ниво;  

- Аналитични 

доклади на 

независими 

експерти  и 

социологически 

проучвания; 

- Доклад за 

оценка на 

въздействието 

на Общинската 

стратегия;  

- Годишни 

доклади за 

мониторинг на 

изпълнение на 

общинската 

стратегия 

- Статистически 

данни на НСИ,  

месечни и 

тримесечни 

справки от ДУ в 

ДСП 

- Заповеди на 

кмет и решения 

на ОС за 

 

 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

2020 
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разкрити нови 

услуги  

- Анализи на 

ДСП за 

оценката на 

потребностите 

и обратна 

връзка от 

потребителите 

- Решения на 

ОбС и заповеди 

на АСП за 

разкриване на 

нови социални 

услуги 

Обща цел 

2 

Намаляване на дела на 

децата, настанени в 

специализираната 

институция за деца 

 Реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване   

в алтернативна семейна грижа на децата, настанени в СИ 

 Постигната качествена промяна в съотношението между 

предоставяните типове социални услуги чрез увеличаване дела на 

услугите в общността  

 Промяна на съотношението между грижа за деца в алтернативна 

семейна среда – към грижа за деца в резидентен тип;  

 Подобрена грижа за децата, настанени в алтернативни форми на 

семейна грижа (настаняване при близки и роднини, приемна грижа, 

осиновяване);   

 Повишена информираност / чувствителност на обществеността в 

общината към проблемите на децата и лицата, настанени в СИ; 

 

 

- Месечни и 

тримесечни 

справки от - 

Документация 

на 

информационни 

кампании 

- Мониторинг; 

- Отзиви в 

медиите; 

- Данни от 

РИО, ОЗД, 

ДСП, община 

2016 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

Обща цел 

3 

Създаване на условия за 

социално включване на 

максимален брой хора в 

неравностойно положение и 

уязвими групи 

 

 Поне 20% от лицата с увреждания обхванати в услуги за рехабилитация или 

различни форми на заместваща, дневна грижа; 

 Подобрен достъп на хората с увреждания до социална и медицинска 

рехабилитация чрез  услуги, предоставяни за всички общини от областта; 

 Разширен спектър от услуги за превенция и реинтеграция на рискови групи 

със зависимости и проблемно поведение;  

 Разширен спектър от услуги за подкрепа и преодоляване на последиците при 

жертви на насилие, трафик, зависимости. 

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 20% от 

Статистически 

данни на НСИ 

-Доклади на 

ЗМО 

-Данни на РИО, 

ОЗД, ДСП, 

общини 

- анализи на 

РДСП за 
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старите хора в община Самоков с приоритетно обхващане на 

самотноживеещите в отдалечените населени места; 

 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 30% от 

хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален 

патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент; 

оценката на 

потребностите, 

статистически 

данни от РДСП 

- решения на 

ОбС и заповеди 

на АСП за 

разкриване на 

нови социални 

услуги 

Обща цел 

4 
Подобряване качеството на 

живот на старите хора във 

всички населени места в 

община Самоков. 

 

 Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 90 

самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна 

среда; 

 Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на 

максимален брой нуждаещи се хора;  

 Степен на обхващане на пръснати рискови групи чрез развитие на мобилни 

услуги; 

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда на възрастни хора в 

община Самоков с приоритетно обхващане на самотно живеещите в 

изолирани населени места извън общинския център; 

 Развити нов тип алтернативни резидентни услуги в среда близка до 

домашната за стари хора, които не са в състояние да живеят 

самостоятелно. 

- Статистически 

данни на НСИ 

- отчети на СУ 

и мобилни 

екипи 

- обратна 

връзка от 

потребителите 

- Посещения на 

място 

 

 

Специфични 

цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 

изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и пол-

зите от реализацията на Стратегията  

Източници на 

информация 

Период на 

проверка 

 

Направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск 

1.1. 
Разширяване 

на мрежата от 

социални 

услуги в 

общината за 

подкрепа и 

социална 

интеграция на 

1.1.1. Предоставяне на подкрепа 

на поне 30% от уязвимите 

семейства и деца в 

новоразкрития Център за 

обществена подкрепа  

1.1.2. Осъществяване на 

комплексна програма за ранно 

детско развитие в община 

Севлиево с обхват на поне 30% 

 Общ капацитет на ЦОП в общината от 60 

до края на 2016 г. 

 Изграждане на Корпус за социални услуги 

за деца и техните семейства; 

 Разкриване на кабинети за семейно 

планиране; 

 Работеща програма за ранна превенция на 

изоставянето; 

 Създаване на Звено майка и бебе с 

 Създаден ЦОП за предоставяне на 

всички уязвими семейства и деца в 

общината социални услуги за деца и 

семейства в риск; 

 Създаден комплекс от социални 

услуги; 

 Разширен капацитет и дейности в 

Корпус за социални услуги 

 

- Проучване за 

обратна връзка 

от 

потребителите, 

месечни и 

тримесечни 

справки от ЦОП; 

- Заповеди на 

кмет и решения 

На 

тримесеч

ие 
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Специфични 

цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 

изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и пол-

зите от реализацията на Стратегията  

Източници на 

информация 

Период на 

проверка 

уязвимите 

семейства и 

деца, за 

предоставяне 

на добра грижа 

за децата и 

индивидуално 

развитие. 

от уязвимите семейства и деца. 

1.1.3.Превенция на 

изоставянето на деца и 

настаняването им в 

специализирани институции  

1.1.4. Включване на поне 95% 

от децата в предучилищна 

възраст в детска градина и на 

всички деца в задължителна 

училищна възраст в подходяща 

форма на образование  

1.1.5.Осъществяване на 

програми за превенция на 

всички форми на насилие над и 

от деца в община Севиево и 

подкрепа на жертвите на 

насилие, експлоатация и 

трафик. 

1.1.6.Превенция на рисково 

поведение и подкрепа за 

преодоляване на последиците 

от него при деца и младежи 

капацитет 6 места; 

 Брой деца обхванати в образователни 

инициативи, извънкласни и извън 

училищни дейности; 

 Реализирани инициативи  и кампании за 

превенция на насилието и рисковото 

поведение в училищата; 

 Разширен спектър на услугите за деца, 

младежи с рисково поведение, жертви на 

насилие и трафик, зависимости; 

 

 

на ОС за 

разкрити нови 

общински 

услуги в 

подкрепа на 

уязвими 

семейства и деца 

- Данни на ОЗД 

- Статистически 

данни и справки 

от РИО;  

- Срещи в 

учили-щата с 

деца, ро-дители, 

учители 

- Справки и 

отчети на 

социалните 

услути 

-Годишни док-

лади, статистич-

ески данни 

наобщинска 

администрация 

 

1.2. Създаване 

на нови 

социални 

услуги и 

увеличаване на 

капацитета на 

съществуващи

те услуги, 

които развиват 

и подкрепят 

1.2.1. Предоставяне на подкрепа 

на роднините и близки, които са 

поели грижата за дете.  

1.2.2.Широко развитие на 

приемната грижа и включване 

поне по 3 работещи приемни 

семейства годишно.  

1.2.3.Развиване на услуги в 

подкрепа на кандидат-

осиновители, осиновители и 

осиновени във всички общини в 

 Увеличаване 20%;броя на децата, 

настанени при близки и роднини;  

 Развита услуга Приемна грижа на 

общинско ниво с включване по 3  приемни 

семейства годишно;  

 Осигурени достатъчни човешки и други 

ресурси за пълноценна работа с 

биологичните и разширените семейства с 

цел реинтеграция на деца в риск от 

изоставяне; 

 Повишена информираност за проблемите 

 Подобрена резултатност с 20% на 

услугите за реинтеграция на деца в 

биологичното семейство; 

 Мярка - настаняване при близки и 

роднини поне за 20% от децата, 

отделени от биологичното семейство 

 Предоставено обучение на поне 30% 

от кандидат-осиновителите 

 Увеличен брой приемни семейства от 

3 на 15; 

 Увеличен брой деца, отглеждани в 

- Данни на ОЗД 

- Решения на 

ОбС и заповеди 

на АСП за 

разкриване на 

нови социални 

услуги 

- Решения на 

ОбС и заповеди 

на АСП за 

закриване на 

СИ 

2016 
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Специфични 

цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 

изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и пол-

зите от реализацията на Стратегията  

Източници на 

информация 

Период на 

проверка 

форми на 

алтернативна 

семейна грижа. 

 

областта. на децата в риск; приемни семейства . - Доклади на 

ОЗД, ДСП 

- Анализи и 

данни на РДСП  

 

1.3  .   
Осигуряване 

подкрепа за 

деца с 

увреждания, 

отглеждани в 

семейството.  

 

Запазване дейностите на ЦСРИ 

за осигуряване на грижа, 

медицинска и социална 

рехабилитация за поне 30% от 

децата с увреждания и подкрепа 

за техните семейства.  

1.3.2. Осигуряване на достъп до 

адекватна и гъвкава заместваща 

грижа - дневна и почасова 

грижа за около 25% от децата с 

увреждания, отглеждани в 

семейна среда.  

1.3.3. Подкрепа за родителите за 

отглеждане на децата с 

увреждания в семейството. 

 Работещ ЦСРИ  с капацитет 40; 

 Създаване на център за ранна 

интервенция, базиран в Корпус за 

социални услуги; 

 Провеждани консултации, обучения и 

подкрепа на семейства на деца със 

специални потребности годишно; 

 Предоставяне на общинска услуга 

специализиран транспорт за деца със 

специални потребности; 

 Осъществени преки контакти и 

посредничество от ДБТ за намиране на 

работа и повишаване на квалификацията 

на родителите на 70% от децата, изведени 

от СИ 

 Осигурен достъп до дневна грижа за 

около 30% деца и младежи с 

увреждания годишно 

 Оказана подкрепа на поне 24 бр. 

семейства на деца със специални 

потребности; 

 Намалено с 50% настаняване на деца 

със специални потребности извън 

семейството; 

 Осигурени услуги по ранна 

интервенция поне на 80% от 

семействата с деца със СОП (от 0 до 3 

години) 

 Осигурена заместваща грижа – 

почасова, дневна, за няколко дни – 

със средногодишен капацитет за 20-

30% от семействата с деца със СОП 

Данни на АХУ  

- Данни на 

НПО, рабо 

тещи с хора с 

увреждания 

- Справки и 

отчети на СУ 

- обратна връзка 

от 

потребителите 

- база данни на 

ОЗД и ДСП 

 

2017   

 

 

 

 

2020                  

 

Направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 

2.1. Създаване 

на нови 

социални 

услуги от 

резидентет тип 

със среда 

близка до 

семейната за 

деца, които не 

могат да бъдат 

изведени в 

семейна среда 

Мярка 2.1.1Осигуряване на 

среда, близка до семейната за 

деца, настанени в СИ 

 

Мярка 2.1.2. Разкриване на 

Защитено жилище за младежи 

 

Мярка 2.1.3. Разкриване на 

програми в ЦНСТ за 

изграждане на социални умения   

 

 

 Предоставяне на социалната услуга 

ЦНСТ, с капацитет 14 места 

 

 Настанени 6 младежи, излезви от ЦНСТ 

 

 

 

□ Подготовка на младежите за 

самостоятелен живот след напускане на 

ЦНСТ 

 Осигурен достъп до резидентната 

услуга ЦНСТ 

 

 

 Осигурен достъп на 6 младежи 

напуснали ЦНСТ 

 Извършване на различни програми за 

подготовка на младежите за 

самостоятелен живот. 

Данни на ОЗД 

- Решения на 

ОбС и заповеди 

на АСП за 

разкриване на 

нови социални 

услуги 

 

Периодич

но 
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Специфични 

цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 

изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и пол-

зите от реализацията на Стратегията  

Източници на 

информация 

Период на 

проверка 

 

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

3.1.  

Разкриване на 

социални 

услуги в 

общността за 

осигуряване 

на условия за 

пълноценен и 

достоен живот 

на хората с 

увреждания  в 

семейна среда. 

3.1.1. Разширяване на 

социалните услуги в домашна 

среда за подкрепа в 

ежедневието на хората с 

увреждания и техните 

семейства. 

3.1.2. Развиване на целеви 

общински политики/мерки за 

социално включване на  

хората с увреждания. 

 

  

 Брой ползватели в увеличените 

капацитети на услугите ДП, ЛА, СА за 

хора с увреждания; 

 Включени допълнителни дейности за 

помощ в ежедневието на потребителите с 

увреждания към патронажите; 

Действащ Клуб на инвалида във общината 

 Осигурени услуги в домашна среда за  

около 20% от хората  с увреждания, 

потребители на услугите домашен 

социален патронаж, домашен 

помощник, социален и личен асистент; 

 Поне 20% от лицата с увреждания с 

право на работа, обхванати в 

програмите на ДБТ за трудово 

посредничество, достъп до 

квалификация и заетост.  

Осигуряване на лични и социални 

контакти на 311 хора с увреждания. 

данни и отчети 

на РЦЗ и 

общинска 

администрация 

- Справки от 

ДБТ; ДСП 

- Отчети на 

мобилни екипи 

- Обратна 

връзка от 

близки на 

клиенти и 

отчети на 

служители в 

ЦСРИ 

 

3.2 Създаване 

на условия за 

реинтеграция 

на уязвими 

лица, групи и 

общности в 

риск. 

 

 

3.2.1. Развиване на услуги за 

превенция на рисково и 

зависимо поведение, насочени  

към младежи и възрастни. 

3.2.2. Услуги за реинтеграция 

на лица със зависимости и 

проблемно поведение. 

 

 

 

 Осъществени кампании за превенция на 

домашното насилие, трафика и 

зависимостите; 

 Проведено проучване и оценка на 

нуждите на хората със зависимости в 

областта; 

 Разработени програми за превенция и 

реинтеграция на хора със зависимости; 

 Запзване на устойчивостта на 

обществената трапезария в община 

Севлиево; 

 

 

 Повишена информираност в общината 

за рисковете от зависимостите, 

домашното насилие и трафика 

 Осигурени консултации и подкрепа в 

общността на всички (100%) лица със 

зависимости, заявили потребности от 

подкрепа;  

 Осигурена подкрепа за реинте-грация 

на хората, напуснали местата за 

лишаване от свобода  

 Осигуряване на безплатна храна на 

хора с много ниски доходи или на 

хора без доходи с общ капацитет 60. 

 

 

 

 

 

 

- Анализи и 

статистически 

данни от НПО, 

ДУ,МКБППМН

, МВР, ДСП, 

ДАЗД 

- Данни и 

справки от ДБТ 

-Данни от 

Областния 

съвет за 

наркотични 

вещества 

2011  

 

 

2013 

 

 

2015 
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Специфични 

цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 

изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и пол-

зите от реализацията на Стратегията  

Източници на 

информация 

Период на 

проверка 

 

 

      

2012  

 

2015 

 

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора                                                                                                                                                                

4.1.  Развитие 

на мрежата от 

услуги в 

общността за 

осигуряване 

на условия за 

спокоен и 

достоен живот 

на старите 

хора в 

домашна 

среда. 

4.1.1. Запазване на 

устойчивостта на дейностите в 

Домашния социален патронаж и 

обхващане на малките 

отдалечени населени места. 

4.1.2. Разширяване на услугите 

в домашна среда чрез 

увеличаване на  капацитета на 

услугите домашен помощник, 

социален и личен асистент. 

4.1.3. Осигуряване на дневна 

грижа и почасови услуги за 

стари хора. 

 

 

 Предоставени допълнителни услуги у 

дома за 20-30% от потребителите в 

рамките на домашния социален патронаж;  

 Увеличен с 20% брой на ангажи-раните 

лични и социални асистенти, домашни 

помощници през 2016 г. спрямо 2015 г.; 

 Функциониращи 2 нови Дневни центъра 

за стари хора в с общ капацитет 50 места; 

 Продължаващи дейности на 2 Дневни 

центъра за стари хора (с общ капацитет 50 

места); 

 Разширена мрежа на Клубове на 

пенсионера . 

 Разширени услуги в домашна среда за 

20% от потребители на домашен 

социален патронаж, домашен 

помощник, социален и личен асистент; 

 Увеличен с 30 % брой стари хора, 

потребители на услуги в домашна 

среда;  

 Увеличен относителен дял на 

потребителите в населени места извън 

общинския център; 

 Предотвратено настаняване в 

резидентна грижа на 80-90 стари хора 

чрез разнообразни услуги в домашна 

среда;  

 Оптимизирано управление на грижите 

за стари хора в общината; 

 Осигурени дневни и почасови грижи, 

и подкрепа за стари хора 

средногодишно в общината; 

Подобрени условия за общуване и 

социален живот на старите хора чрез 

мрежата на  Клуба на пенсионера. 

Статистически 

данни на НСИ 

- Заповеди на 

кмет и решения 

на ОС за 

разкрити нови 

услуги в 

подкрепа на 

старите хора 

- Отчети на 

мобилни екипи 

- Обратна 

връзка от 

потребителите 

- Посещения на 

място 

 

2016 

 

 

2017 

4.2.  

Осигуряване 

на достъп на 

старите хора 

до качествена 

резидентна 

4.2.1. Подобряване на условията 

и качеството на грижите в 

съществуващите 

специализирани институции за 

стари хора.  

4.2.2. Разкриване на 

 Продължаващи и подобрявани услуги в 2  

ДСХ с общ капацитет 146 места към 2015 

г.; 

  

 Намален капацитета на ДСХ в с. 

Добромирка с поне 15 места; 

 Подобрени битови условия и услуги за  

старите хора, настанени в ДСХ; 

 Осигурени резидентни грижи в среда, 

близка до домашната за 45  стари хора 

 2011 

 

2013 

 

 

 2015 
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Специфични 

цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 

изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и пол-

зите от реализацията на Стратегията  

Източници на 

информация 

Период на 

проверка 

грижа в среда, 

близка до 

домашната. 

 

алтернативни резидентни 

услуги за обгрижване на стари 

хора в среда, близка до 

семейната. 

в 3 нови ЦНСТ. 
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Раздел В: План за действие 

6 Управление и координация на изпълнението на 
стратегията 

6.1 Структури за координация на областно и общинско ниво 

                

Ролите и задачите на общините, институциите на областно ниво, доставчиците на 

услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Областната стратегия за развитие 

на социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности 

на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. 

Кметът на общината: 

o Организира изработването на общинските програми и планове за развитие на 

социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му 

и след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за 

обсъждане и приемане от Общинския съвет; 

o Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Стратегията 

за реализация на общинския план за развитие на социални услуги; 

o Осъществява годишен мониторинг на Стратегията за реализация на общинския 

план за развитие на социални услуги и оценка на нуждите на групите в риск; 

o Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови източници 

за реализиране на конкретните общински дейности, планирани в областната 

стратегия. 

 

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към 

общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, 

централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната 

политика в конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с: 

□ Обсъждане на Общинската стратегия и осъществяване обществен контрол върху 

развитието на социалните услуги и инициативи, съобразно стратегията; 

□ Стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални 

услуги за реализиране на планираните дейности в стратегията на територията на 

общината. Местните власти носят конкретни отговорности също за инициирането и 

изпълнението на хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този 

контекст, общината поема и основната отговорност за изпълнението на мерки за 

социално включване, предвидени в Стратегията, например: 

□ Отговаря и осигурява условия за обхващане на всички деца на територията на общината 

в подготвителни групи и класове, гарантира спазването на задължителното изискване за 

записване на ученици в първи клас след завършена предучилищна подготовка в 

общинските училища; 

□ Координира и инициира развитието на програми в училищата за превенция на 

отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи, 

както и за наваксване на образователни пропуски; 

□ Развива смесени социално образователни услуги в Центровете за обществена подкрепа 

за превенция на отпадането и задържане на децата в училище; 
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□ Развива интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез 

комбиниране на ресурсите на Домашен социален патронаж, националните и 

оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване на 

заетост , клубовете на пенсионера и читалища. 

 

Общински съвет 

□    Обсъжда и приема Общинската стратегия за развитие на социални услуги на 

територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й (до м.април 2011 

г.) по предложение на Кмета на общината; 

□    Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план 

за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината; 

□    Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се 

развиват на територията на общината и планирани в Областната стратегия; 

□     Взема решения, свързани с развитие на Социалните услуги на територията на общината 

(откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.). 

 

 

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Самоков  (с отделите си по „Социална закрила” и 

„Закрила на детето”) носи отговорност и изпълнява конкретни задачи при реализирането на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги: 

o Прави предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги; 

o Прави предложения до Регионалната дирекция „Социално подпомагане” за откриване, 

реформиране и закриване на социални услуги, съобразно планираните дейности в 

стратегията; 

o Дирекция „Социално подпомагане” и Отдел „Закрила на детето” управляват случаите на 

хората и децата в риск; разработват оценки и индивидуални планове за децата и лицата, 

настанени в специализирани институции; 

o Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени 

организации във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея; 

o Събират и актуализира данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на 

социалните услуги; 

 

 

6.2 Система на мониторинг и оценка. Работа на екипа за координация и 
мониторинг 

Изграждането на система за мониторинг и оценка предполага комплекс от дейности, които се 

осъществяват на няколко етапа: 

- създаване на структура и изграждане на екип; 

- развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка; 

- осмисляне и конкретизиране на системата от индикатори; 

- планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка; 

- разпространение на заключенията от мониторинга и оценката и актуализиране на 

планове и дейности в съответствие с направените препоръки. 

1.3.1. Създаване на екип за мониторинг и оценка 

Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи екип за мониторинг и оценка 

(ЕМО) с ясни и конкретни задачи и отговорности, който да разполага с относителна 

независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за социално включване.  
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Структура: ЕМО ще се създаде в рамките на община Самоков с участието на ДСП, която да 

работи в партньорство с общината. ЕМО да бъде изграден със заповед на кмета. Участието и 

задълженията на ДСП се съгласуват и одобряват от РДСП. 

Екипът обхваща 4 души – 2 от общинска администрация Самоков и 2 от ДСП Самоков, които 

работят в посочените институции.  

Задачите и отговорностите на ЕМО се разпределят, както следва.  

 Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в община Самоков; 

 Планира дейностите за мониторинг и оценка; 

 Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в общината; 

 Събира информация на общинско ниво и систематизира; 

 Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се 

представя за обсъждане и одобрение на Общински съвет-Самоков; 

 Организира възлагането и провеждането на външна оценка на изпълнението на 

Стратегията. 

 Обсъжда заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка; 

 Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката сред 

заинтересованите страни и сред обществеността. 

1.3.2. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка 

Планът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда 

разработване и приемане на: 

- дългосрочни планове за тригодишен период – първият период обхваща 2016-2018 г. и 

вторият период - 2019-2020 г.;  

- годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за всяка година от 

изпълнението на стратегията. 

Плановете за мониторинг и оценка се разработват от ЕМО и се внасят за приемане от 

Общинския съвет, като част от годишния отчет по изпълнението на Стратегията и оперативния 

план за действие през следващата година. 

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват: 

 Събиране на базови данни за всички индикатори в началото на 2016 година; 

 Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, 

доклади от мониторинговите посещения; 

 Създаване и постоянно актуализиране на база данни на общинско ниво с разбивка по 

социални услуги, рискови групи и др.;  

 Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори 

за ситуацията; 

 Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението на 

Стратегията; 

 Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на 

Стратегията; 

 Провеждане на междинна оценка на Стратегията - в края на третата година от външен 

екип от експерти и планиране на следващ тригодишен период от изпълнението на 

Стратегията;; 

 Финална оценка на ефективността на Стратегията в края на шестата година от външен 

експертен екип; 

 Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката; 

 Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните 

направления, целите, дейностите на Стратегията; 
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 В зависимост от наличните ресурси могат да се планират и допълнителни дейности 

като: 

тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления или върху 

една или повече групи дейности, проучвания по специфични въпроси, необходими за 

стартиране на нови дейности и/или иновативни услуги по целите на Стратегията. 

 

6.3 Основни партньори. Механизми на партньорството 

Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще 

допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в община Самоков, която да 

осигури равен достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално 

оползотворяване на наличните ресурси. Изграждането на механизми на партньорство като 

приоритетно направление 4 – Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства 

при планирането и предоставянето на социални услуги и обхваща следните цели и задачи: 

Обща цел 4. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на 

достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и 

междусекторно сътрудничество чрез: 

Специфична цел 4.1. Стимулиране и развиване на междуобщинско партньорство в социалните 

услуги. 

Специфична цел 4.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и 

услуги. 

При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за развиване на механизми 

за осъществяване на планираните смесени услуги и съвместни дейности между общини и 

сектори в решаването на проблемите на рисковите групи. В плана на стратегията ще е 

предвиден консултативен процес за разработване на модели и процедури на взаимодействие 

между ангажираните заинтересовани страни. 

В община Самоков ще бъдат използвани разнообразни инструменти за сътрудничество като: 

 С

поразумения за съвместна работа за иницииране /изпълнение на общи 

дейности, междуобщински и смесени услуги – определят се рамкови правила 

и области на съвместна работа; формализират се и се издигат на по-високо 

ниво традиционно добри взаимоотношения; 

 П

артньорства – съвместни действия в определени от споразумението насоки за 

съвместна работа; 

 Г

раждански/обществени съвети с постоянно действие; 

 С

ъвместно разработване на Общински планове за развитие, бюджета на 

общината, други стратегии, концепции и други; 

 О

бществени форуми – с периодично действие и вземане на консенсус и 

конференции с консенсус; 

 О

творени работни групи с участие на всички заинтересовани страни и участие 

на експерти в съвместни работни групи, комисии и екипи. 

Привличане на местния бизнес и организациите на предприемачите при изпълнението на 

стратегията (за интегриране на пазара на труда на младежи, напускащи специализираните 
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институции, за изграждане на социална инфраструктура, поддържане на различните сгради за 

социални услуги, социално предприемачество). 

Развитие на публично-частните партньорства при финансиране и съфинансиране на пилотни 

алтернативни социални услуги, които са от особено значение за решаване на проблемите на 

рисковите групи, но са извън кръга на държавното финансиране. 

 

6.4 Основни етапи в изпълнението на стратегията  

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги на община Самоков обхваща  

5-годишен период (2016 – 2020), в който се обособяват три етапа за изпълнение на стратегията, 

както следва: 

 

ЕТАП 

 

ПЕРИОД 

 

ДЕЙНОСТИ 

Подготвителен етап 2016 г. първо 

тримесечие /м.1 и м.2/ 
 Разработване и приемане на 

Общинска стратегия за социалните 

услуги на община Самоков;  

 Оперативно планиране на 

интервенцията през първата  година; 

  План за действие 2016 

 

Първи етап 2016 г.  Изпълнение на дейностите по 

стратегията 

Актуализиране на 

стратегията 

2016 г.   Препланиране на следващия етап в 

            съответствие със Закона за социалните     

            услуги и Правилника за прилагане на  

            Закона за социалните услуги, и Плана         

            за действие по Стратегията за  

            дългосрочна грижа 

 

Втори етап 2016 г. -2018 г.  Изпълнение на дейностите по 

стратегията 

Междинна оценка 

 

 

 

Актуализиране на 

стратегията 

2018 г. ,трето 

тримесечие  

 

 

2018г. , четвърто 

тримесечие 

 Оценка на постигнатите резултати и 

ефекти от стратегията 

 

 Препланиране на следващия етап в 

             съответствие със заключенията и 

             препоръките от междинната оценка 

Трети етап 2019 г. – 2020 г.  Изпълнение на дейностите по 

стратегията 

 

Финална оценка 

 

2020, четвърто 

тримесечие 

 

 Оценка на въздействието от 

Стратегията 

Подготовката за стартиране на Стратегията през първото тримесечие на 2016 г. обхваща 

няколко основни компонента, чрез които се поставя основата за успешното изпълнение на 

същинските дейности и постигането на целите, резултатите и цялостния ефект от областната 

стратегия. 
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           Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали за обмен на 

         информация. 

          Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми на  

             сътрудничество между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на Стратегията:  

 Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни;  

 Обособяване на общински екипи за координация и мониторинг 

 Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на  

общински съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на 

общността;   

 Провеждане на срещи и открити дискусии с НПО и граждани. 

 

7 Ресурси 

7.1 Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

7.1.1 Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги  

 

Сравнителна таблица за броя на персонала преди стартирането (2015) и в хода на 

изпълнението на стратегията (2016– 2020 г.)  

Вид на услугата  Към 31.12.2015 година Период 2016-2020 година 

Общ капацитет на 

услугата 

Зает 

персонал 

Планиран 

капацитет  

Необходим 

персонал 

Услуги в общността 

ЦСРИ 40 9.5 40 9.5 

ЦОП   60 10 

ЗМБ   6 5 

     

общо 40 9.5 106 24.5 

Специализирани институции 

Дом за стари хора „Д-р Сем. 

Калинкови” 

120 46 120 46 

 26 11.5 26 11.5 

     

общо 146 57.5 146 57.5 

Други резидентни услуги  

ЦНСТ за деца 14 10 14 10 

     

     

     

общо 14 10 14 10 

Други общински услуги и социални дейности 

Домашен социален патронаж 270 15 270 15 

Клубове на пенсионера 300 4.5 300 4.5 
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общо 570 19.5 570 19.5 

Общо – за всички услуги 770 96.5 836 111.5 
 

 

7.1.2 Изграждане на административен и организационен капацитет за 
управление на услугите 

Изграждането на капацитет за реализиране на Общинската стратегия за социалните услуги 

в община Самоков има за цел да повиши административния и организационен капацитет на 

всички институции - участници в реализацията на стратегията, така че да осигури 

благоприятна среда, в която хората, ангажирани с нейното изпълнение – от административните 

позиции (отговорни за планиране на реформирането или разкриването на нови услуги, 

финансовото им обезпечаване), до специалистите, които директно предоставят  социални 

услуги за рисковите групи, да реализират пълния си потенциал. 

В настоящия раздел са представени дейностите и мерките насочени към развитие на 

капацитета на човешките ресурси, ангажирани както с управлението, така и с предоставянето 

на съществуващите услуги и целят да осигурят разнообразни възможности за повишаване на 

професионалната квалификация, обогатяване на опита, въвеждане на иновативни практики в 

социалната работа, използване на ефективни механизми за осигуряване на участието на хората 

от рисковите групи в процеса на повишаване на качеството и ефективността на предоставяните 

услуги. Планирани са и мерки за изграждане на капацитет, свързани с осигуряване на 

допълнителен ресурс от управленски кадри, специалисти и помощен персонал, който да 

осигури предоставянето на новите услуги, планирани за разкриване в продължение на целия 

период на реализиране на стратегията.  

В отговор на идентифицираните потребности от развитие на съществуващия капацитет и на 

база на прогнозиране на необходимите човешки ресурси за новите услуги, заложени в 

Общинската стратегия, са съгласувани следните цели по приоритетно направление 4: 

Обща цел 4: Подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на 

социалните услуги на територията на община Самоков.  

Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общината 

и доставчиците на социални услуги. 

Мярка 5.1.1. Адекватно ресурсно обезпечаване на развитието на отделите, ангажирани с 

администрирането и управлението и развитието на социалните услуги на територията на 

община Самоков. 

Дейност 5.1.1.1. Осигуряване на адекватен брой служители (не по-малко от 2), ангажирани с 

разкриването и управлението на социалните услуги на територията на всяка община; 

Дейност 5.1.1.2. Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и 

добри практики, с цел развитие на капацитета на експертите в общината, ангажирани с 

управлението на социалните услуги и на доставчиците. 

Мярка 5.1.2. Изграждане на капацитет на общинско ниво за кандидатстване по 

оперативни програми и управление на средства от структурните фондове на ЕС и на 

други донорски програми. 

Дейност 5.1.2.1. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучения за 

представители на екипите, управляващи социалните услуги в общините, представителите на 

доставчиците, които да осигурят придобиване и надграждане на умения за: 
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- Познаване, анализиране и ефективно използване на възможностите на 

съществуващите финансови инструменти от национално финансиране и 

Структурните фондове на ЕС; 

- Подготовка на проектни предложения.  

- Управление на проекти и осъществяване на дейности за осигуряване на 

необратимост и устойчивост на резултатите от проекта.  

Мярка 5.1.3. Развитие на професионални умения и опит за гъвкаво и ефективно 

управление на социалните услуги 

В допълнение на подобряването на основните професионални умения на специалистите, 

ангажирани с администриране и управление на социалните услуги, се предвиждат следните 

дейности за изграждане на нов тип професионални компетенции, необходими за стартиране на 

нови услуги. 

Дейност 5.1.3.1. Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за 

професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови 

социални услуги, за да се придобият адекватни управленски умения.  

Дейност 5.1.3.2. Осигуряване на възможност за обучения, семинари и конференции за обмяна 

на опит и добри практики, осигуряващи развитие на професионалните компетенции за 

създаване и прилагане на ефективни системи за управление на човешките ресурси.  

 

Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги. 

Мярка 5.2.1. Повишаване на квалификацията и уменията на персонала, директно 

ангажиран в предоставянето на социални услуги.  

Целта на мярката е да се осигури непрекъснато повишаване на капацитета за предоставяне на 

социални услуги на специалистите и помощния персонал, директно ангажиран в 

предоставянето на услуги. 

Дейност 5.2.1.1. Осигуряване на поредица от обучения за специалистите - социални работници, 

псохолози, специални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, 

ангажиран в директното предоставяне на социалните услуги, които да осигурят: 

Дейност 5.2.1.2. Осигуряване на възможности за обучение, обмяна на опит и консултиране по 

въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на социални услуги; 

Дейност 5.2.1.3. Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции, 

обучителни пътувания/стажантски програми и др. на регионално, национално и европейско 

ниво, осигуряващи обмен на опит и професионално развитие на специалистите, които директно 

предоставят социални услуги. 

Специфична цел 5.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните 

услуги. 

Мярка 5.3.1. Умения за насърчаване на изграждането на партньорства и работа в мрежа  

Дейност 5.3.1.1. Участие в обучения, семинари, работни срещи и др. осигуряващи формиране и 

развитие на умения за изграждане и поддържане на ефективни партньорства на общинско ниво 

и работа в мрежа.  

Дейност 5.3.1.2. Осъществяване на практика междуобщинско и междусекторно 

взаимодействие: 

- Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО; 

- Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за общинската 

стратегия; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и 
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предоставяне на социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки за социално 

включване на общинско и областно ниво; 

- Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО като 

външни доставчици на услуги.  

Дейност 5.3.1.3. Създаване и използване на програми за обмен на различни професионалисти, 

в рамките на общината. 

Дейност 5.3.1.4. Документиране и популяризиране на добрите практики в общината за 

осъществяване на партньорски взаимодействия при предоставянето и/или управлението на 

социални услуги и добрите практики за работа в мрежа при осъществяването на кампании за 

превенция на рисковото поведение или кампании за популяризиране на услугите. 

 

7.2 Финансови и материални ресурси 

7.2.1 Източници на финансиране 

             

За финансиране на дейностите за реализация на Стратегията за периода 2016–2020 г. по 

години са нужни средствата, посочени в таблица 1. При тяхното определяне са отчетени 

включените дейностите, разглеждани като държавно делегирани, по функция 5 „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи”. В този разчет не са включени предлаганите местни 

социални услуги, които през 2016 г. са обезпечени с финансов ресурс както следва: Домашен 

социален патронаж-307 000 лв. и Клубовете на пенсионера и инвалида-54 000 лв. Но в разчета 

са отчетени такива социални услуги като „приемна грижа”, за която все още няма утвърден 

финансов стандарт, но се предвижда за следващи години. При разчета на необходимите 

средства се отчита фактът, че страната се намира в сериозна финансова, в т.ч. и бюджетна 

криза, поради което за развитието на социалните услуги, където за финансиране на държавно 

делегираните дейности водеща е ролята на държавния бюджет, особено през първата година от 

прогнозния период, не може да се очаква рязко увеличаване на средствата. 

При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на делегирането от 

държавата на средства за общината, която е призвана да предоставя социалните услуги 

съобразно местните потребности. При осъществяване на по-сериозни стъпки в сферата на 

социалната децентрализация може да се очаква постигането на по-голяма финансова 

самостоятелност на общината. Ето защо се очаква плавно покачване на местните разходи за 

социални дейности в абсолютна стойност при запазване на водещата роля на държавно 

делегираните средства в структурно отношение 

Наред с това съществуващите сега утвърдени нормативно (по списък) социални услуги 

(заведения) в близко бъдеще трябва да се променят както по състав, така и по критерии за 

определяне на конкретния размер на отпусканото финансиране за тяхната издръжка. Първата 

важна стъпка в това направление би трябвало да стане с приемането на обсъждания минимален 

пакет от социални услуги с всеобщ достъп, с което би трябвало да се промени конфигурацията 

на социалните услуги, предоставяни от общините. Промяната се изразява в разширяването на 

номенклатурата от нови услуги, които общината ще трябва да осигурява на местните общности 

при осигуряване на съответното финансиране както по линията на държавно делегираните 

дейности, така и от собствени (местни) източници. Наред с това трябва да се има предвид, че 

използването на капацитета (на заведенията) като база за определяне на размера на годишното 

финансиране чрез единен финансов стандарт и сега не е удачно за една част социалните услуги 

(особено за услугите в общността). В този смисъл трябва да се започне сериозна работа в 

посока на намирането на адекватни критерии за определяне на единните финансови стандарти, 

както и на финансирането на социалните услуги (заведения) в променящата се социална среда, 
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когато потребностите на населението от социални услуги ще започне да се насища и намалява 

по отношение на едни и утвърждаването на други. 

Това ще окаже определена модификация на начина на финансиране и определяне на 

конкретния размер на финансовите средства за конкретните услуги през прогнозния период. 

Поради високата степен на неопределеност на очакваните последици, и преди всичко 

утвърждаването на нов модел на финансиране чрез използването на различни критерии при 

изграждане на финансовите стандарти за някои социални услуги, на този етап трудно може да 

се предвиди за кои услуги и кога какви променени ще настъпят. Ето защо в разчетите не са 

включени конкретно определени поименно нови социални услуги с нови стандарти, а се 

разглеждат като общи средства за нови услуги.  

Промените, които се очаква да настъпят във финансирането на текущата издръжка, без 

съмнение ще засегнат и механизмите за отпускане и усвояване на средства за капиталови 

разходи. Още повече, че вече се очертават някои пропуски в направленията на действащите 

оперативни програми, отнасящи се до социалния сектор.  

С разкриването на нови услуги (заведения), в т.ч. и на някои от резидентен тип в 

слединвестиционния период ще възникне потребност от финансиране на нарастващата им 

текуща издръжка, което води логично до повишаване на дела на текущите разходи през 

следващите години и поддържането им на достатъчно високо равнище.  

 

С извършването на инвестиции ще се разкрият нови услуги (чрез ново строителство) или 

действащи в момента заведения ще бъдат основно ремонтирани и реконструирани, за да се 

създадат по-добри условия за предоставяне на социални услуги. Наред с това някои заведения 

от резидентен тип ще бъдат преструктурирани за предлагане на алтернативни услуги, като през 

прогнозния период някои от тях ще бъдат напълно закрити. В резултат на това се извършва 

преструктуриране и на самите разходи за текуща издръжка.  

 

След специфичната динамика на развитие на социалните услуги, когато в значителна 

степен се следва логиката на икономическата и бюджетна криза и когато трябва да се 

постигнат най-високите темпове за развитие на сектора, особено по отношение на 

инвестициите, през втория етап темповете на нарастване на общите разходи спрямо 

предходната година намаляват до по-малко от 3%. В несъщественото на пръв поглед 

увеличение, особено през последните години, на практика прозира сериозното 

преструктуриране на социалните услуги, когато започват да преобладават услугите в 

общността, а заведенията от резидентен тип ще бъдат изцяло закрити, като за някои от тях ще 

се постигне съществено съкращаване на капацитета.  

Предвидените промени в структурата и териториалното разположение на заведенията за 

социални услуги в областта (държавно делегирани дейности) по-контрастно се проследяват в 

таблица 4, където са дадени относителните дялове на средствата по общини, в общата стойност 

на предвидените за финансиране средства в областта по съответни години. 

1.3.3. Други необходими ресурси 

Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на 

действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Необходимо е да се 

предвидят средства за преквалификация на работещите социални работници и придобиване на 

подходяща квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през 

следващия период. Наред с това подходяща квалификация и преквалификация трябва да 

придобият и общинските служители, които са отговорни за социалните дейности. Така че към 

групата на обучаващите трябва да се предвидят и работещите сега общински служители, както 

и предвидените допълнително минимум две лица за всяка община. Във връзка с това е 
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подходящо да се формират партньорства с обучаващи организации и институции за 

организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните програми (ОП Развитие на 

човешките ресурси и ОП Административен капацитет). Всяко обучение трябва да се 

организира така, че да предхожда стартирането на новоразкривана услуга. 

С оглед на териториалното разполагане на социалните услуги, в община Самоков трябва 

да се направи пълен списък на възможните обекти (сгради, помещения и пр.), които могат да се 

използват за разкриване на социални услуги. Такъв на този етап липсва. Възможните обекти 

трябва да са съобразени с визията за развитие на социалните услуги, заложена в стратегията, 

като се елиминира всякакво маргинализиране на тяхното предоставяне. 

Основен източник на финансиране издръжката на социалните услуги в прогнозния 

период е републиканският бюджет. Освен това, поне през следващите 3-4 години не се очаква 

общината да може да заделяот собствените си източници допълнителни средства за издръжка 

на държавно делегираните дейности. Местните източници главно ще се насочват към 

поддържането и развитието на домашния социален патронаж, другите местни услуги, както и 

предоставянето на услугата „социален асистент”. При благоприятно развитие на 

икономическата конюнктура и след реално проведена реформа във финансовата сфера, водеща 

до по-голяма финансова децентрализация, в рамките на стратегическия период може да се 

очаква общината да отделя от бюджета си средства за подобрено и разширено развитие на 

предоставяните като държавно делегирани социални услуги. 

Финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането на нови 

обекти за социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, основно ще се осигурява от 

републиканския бюджет. Важен източник в това направление са средствата по оперативните 

програми. Отчитайки технологичното време за разработка на проектите, тяхното оценяване и 

утвърждаване и реалното им стартиране, възможното усвояване на такива средства може да се 

очаква най-реалистично през 2017 г.  

Средствата за квалификация и преквалификация на социалните работници могат и 

трябва да се осигурят в необходимия размер от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП 

“Административен капацитет”, като се подготвят проекти с подходящи обучители.  

7.2.2 Други необходими ресурси 

                Не трябва да се пренебрегва и ролята на частния капитал. При добре 

организирана икономическа и социална среда една част от услугите биха могли да се поемат от 

стопански предприемачи, които да предоставят част от социалните услуги срещу конкретно 

заплащане.  

  

8 Комуникационна програма 

8.1 Цели, задачи и методи 

Основните цели на комуникационната програма на Общинската стратегия за развитие на 

социални услуги в община Самоков (2016 – 2020 г.) са: 

 да представи и популяризира сред широката общественост и заинтересованите страни 

резултатите, ползите и положителните ефекти от изпълнението на Общинската 

стратегия; 

 да спомогне за изграждане на обществена подкрепа към политиките на социално 

включване; 
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 да допринесе за повишаване на чувствителността в обществото към проблемите на 

децата и семействата в риск, към уязвимите общности и изключените групи. 

Целевите групи на комуникационната програма са: 

 Органи и институции на държавната и местната власт 

 Изпълнителни агенции 

 Териториални структури на държавните органи и институции 

 Неправителствени организации 

 Доставчици на социални услуги 

 Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги 

 Потребители на социални услуги 

 Медии 

 Широката общественост 

Водещите принципи на комуникационната програма са: 

 Целенасоченост – ясно дефинирани цел и аудитория на всяко комуникационно 

послание, свързано с Общинската стратегия за развитие на социални услуги и нейните 

бенефициенти; 

 Прозрачност – яснота и всеобхватност на информацията, разпространена в 

общественото пространство за Общинската стратегия за развитие на социални услуги и 

нейните бенефициенти. 

 Достъпност на информацията – достигане на посланията и комуникираната 

информация до най-голям брой заинтересовани лица; 

 Качество на информационните ресурси – изчерпателност, задълбоченост и 

аналитичност на комуникационните послания, свързани с Общинската стратегия за 

развитие на социални услуги и нейните бенефициенти. 

 Многообразие и ефикасност на използваните комуникационни канали и 

комуникационни средства – идентифициране на най-надеждните и обществено значими 

средства и канали за комуникация, служещи за връзка със заинтересованите страни от 

изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги. 

 Ефективност на комуникационните послания – целенасочено ориентиране на 

информационния поток, обслужващ Общинската стратегия за развитие на социални услуги, 

в посока към промяна на консервативните обществени нагласи.  

 Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие и 

съпричастие с всички заинтересовани страни с оглед на ефективното изпълнение на 

Общинската стратегия за развитие на социални услуги.  

 Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и 

екипност в комуникационния обмен. 

 

Механизмите и подходите на комуникационната програма включват: 

 Създаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на различни 

начини и форми за представяне на Общинската стратегия за развитие на социални 

услуги.  

 Установяване на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между 

участниците в комуникационния процес – всички заинтересовани страни от 

изпълнението на стратегията; 

 Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда . 

Основни комуникационни техники: Комуникационната програма се основава върху 

няколко основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, 

комуникация чрез Интернет и информационни материали и работа с партньори.  

Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на 

широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в рамките на 
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дискусии. Проблемите в социалната сфера изискват непрекъснат дебат и достигане на гласа на 

обикновените граждани до отговорните за вземане на политическите решения. Само чрез пряк 

дебат и комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията на ангажираните 

с различни секторни политики. 

Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне на 

информация относно изпълнението на Общинската стратегия за социалните услуги на 

печатните медии. 

Комуникация чрез Интернет и информационни материали. Поддържане и 

актуализиране на информацията за общинската стратегия за развитие на социалните услуги в 

уеб сайтовете на партньорите и на заинтересованите страни.  

Работа с партньори. Натоварване с информационни и комуникационни функции на 

партньорите по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. (ДСП, 

Общинска администрация, НПО, доставици на услуги и др.) При изпълнението на стратегията 

ще се търси съгласуване и взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в 

разработването на стратегията и за нейното изпълнение. Комуникационната програма ще 

подкрепя инициативи на гражданското общество, стимулирани от Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги, както и инициативи на читалища и местни НПО, насочени към 

групи, които трудно могат да бъдат достигнати чрез средствата за масово осведомяване. 

8.2 Оперативно изпълнение на комуникационната програма 

Настоящата комуникационна програма представлява неразделна част от Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) на община Самоков. 

Популяризирането на стратегията е сред приоритетните задачи на общинска администрация . 

Специфичните цели на комуникационната програма се очертават в следните посоки: 

Специфична цел 1: Популяризиране на логическата рамка на Общинската стратегия за 

развитие на социални услуги и на предвижданите социални услуги - настоящи, 

подлежащи на реформиране и нови услуги, планирани в резултат от проучените реални 

потребности на рисковите групи на територията на община Самоков чрез: 

- Дейност 1.1: Организиране на брифинги, пресконференции, публикации в медиите за 

запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с визията, 

ценностите, приоритетите, планираните социални услуги и мерки в Общинската 

стратегия за развитие на социални услуги; 

- Дейност 1.2: Организиране на форуми с участието на представители на заинтересовани 

страни за запознаването им с Общинската стратегия за развитие на социални услуги; 

- Дейност 1.3: Изработване и разпространение на информационни и комуникационни 

материали и периодичното им актуализиране; 

- Дейност 1.4: Визуализиране на Логическата рамка, целите и приоритетните дейности в 

Общинската стратегия чрез публикации на информационни материали и 

разпространението им в инернет пространството. 

Специфична цел 2: Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни 

за планираното и координирано развитие на социалните услуги и постигнатите резултати 

на територията на община Самоков чрез: 

- Дейност 2.1: Организиране на пресконференции на общинско ниво за представянето на 

разработения иновативен общински модел за планиране  и развитие на социалните 

услуги.  
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- Дейност 2.2: Организиране на периодични публикации в медиите за запознаване на 

заинтересованите страни и широката общественост с мониторинговите доклади за 

изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги. 

- Дейност 2.3: Организиране на целенасочени ПР кампании за представяне на 

изпълнените ангажименти и постигнатите резултати от страна на заинтересованите 

страни по приоритетните направления на стратегията. 

Специфична цел 3: Привличане подкрепата на всички заинтересовани страни за 

постигане на целите на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги чрез: 

- Дейност 3.1: Подготовка и разпространение на информационни и комуникационни 

материали по приоритетите на общинската стратегия от страна на заинтересованите 

страни; 

- Дейност 3.2: Организиране на дискусионни форуми с участници от заинтересованите 

страни за провокиране на широка обществена дискусия по проблемите на рисковите 

групи и предоставянето на социални услуги. 

- Дейност 3.3: Визуализиране на мрежата от институции и организации, ангажирани с 

планирането, предоставянето и финансирането на социални услуги на територията на 

община Самоков в интернет пространството; 

Специфична цел 4: Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването 

на стратегията с нейното изпълнение чрез: 

- Дейност 4.1: Ангажиране на партньорите с подготовка на информационни кампании, 

разпространение на комуникационни материали, свързани с изпълнението на 

общинската стратегия за развитие на социалните услуги. 

- Дейност 4.3: Организиране на дискусионни форуми с представители на 

заинтересованите страни за хармонизация на възникнали различия по отношение на 

прилагането на Общинската стратегия за развитие на социални услуги. 

Специфична цел 5: Представяне на възможностите за развитие на местните капацитети 

за управление и предоставяне на социални услуги чрез: 

- Дейност 5.1: Организиране на пресконференции за представяне на заложените нови 

услуги, мерки и дейности за развитие на местните капацитети за управление и 

предоставяне на социални услуги; 

 

1.4. Оперативно изпълнение  

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата комуникационната 

програма е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на специалист за връзки с 

обществеността, който да е ангажиран с наблюдението и отразяването на информационните 

потоци, свързани с изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Самоков.  

Тази функция ще бъде изпълнявана от експерта за връзки с обществеността в 

общинска администрация в сътрудничество с екипа за мониторинг и оценка.   

Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в общинска 

администрация  пряко ангажиран с реализирането на комуникационната програма. 

 Съгласува и синхронизира своите действия с екипа за мониторинг и оценка.  

 Координира цялостното изпълнение на заложените дейности в ОП за изпълнение на 

комуникационната програма. 

 Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги .  
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 Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия за 

постигането на целите и дейностите на комуникационната програма. 

 Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и 

послания в общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на 

стратегията. 
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Раздел Д: Приложения 

9  Оценка на потребностите от социални услуги 
9.1 Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката 

на потребностите в община Самоков 
9.2 Приложение 2: Таблица на  планираните услуги  
9.3.  Приложение 3:Логическа рамка на Общинската  стратегия за  

            развитие на социалните услуги в община Самоков 
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