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Увод 
В контекста на икономическата, социална и здравна криза, подсилена от 

негативните демографски промени община Стрелча е изправена пред сериозни 

предизвикателства, свързани със застаряване на населението, което води до повишаване 

на потребността от услуги за възрастното население. Осигуряването на качествени и 

достъпни услуги за възрастните хора и хора с увреждания е и един от ключовите 

приоритети в политическия дневен ред на ЕС. Анализът е извършен на територията на 

община Стрелча в периода октомври- 2022 г – януари 2023 година. 

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в община 

Стрелча е етап от процеса на планиране на социалните услуги на общинско и 

национално ниво. Общинското планиране се осъществява с прякото участие на всички 

заинтересовани страни – общинска администрация, Териториална дирекция „Социално 

подпомагане”, доставчици на услуги, граждански организации, представители на 

целевите общности и рисковите групи. Анализът на ситуацията в община Стрелча 

обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от планиране на 

социални услуги. Проучването е извършено с активното участие и приноса на 

представители на всички заинтересовани страни. 

Целите на анализа са: 

• да се очертае общата социално-демографска и икономическа картина на 

населението в община Стрелча и тенденции в развитието; 

• да се анализират факторите, които създават рискове пред общността по 

отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия; 

• да се определят характеристиките на рисковите групи; 

• да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на 

идентифицираните групи в риск, така и чрез развитие на социалните услуги. 

Обхватът на темите на анализа включва широк кръг социално-икономически 

проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора, социални услуги в 

общината, като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните 

услуги.  

Оценката на потребностите е основа за планиране и е необходима, за да може 

планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи в 

общината. От друга страна ще се дефинират ресурсите на общинско ниво, за да  се 

обезпечи материалната база и кадровия ресурс за предоставянето им, така че да 

съответстват на реалните възможности и капацитет на община Стрелча за осигуряване на 

услугите. 

Анализът ще акцентира своите препоръки и изводи към необходимостта, 

ресурсното обезпечаване и практическите мерки за покриване на потребностите от 

социални услуги на областно и общинско ниво в община Стрелча, които се финансират с 

държавен бюджет. Той ще кореспондира със стратегическите документи в социалната 

сфера - Планът за интегрирано развитие на Община Стрелча за периода 2021-2027г. и 

Годишния план за развитие на социалните услуги в община Стрелча за 2023 г. 

 

1 Методология  
Проучването на ситуацията в община Стрелча е фокусирано върху настоящите социални 

услуги и нуждите от други такива, разглеждани в общия контекст на социално-

икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите 

общности и групи от населението на общината. 

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 

заинтересовани страни. Използваха се следните източници на информация: 
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- Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и 

местно ниво;   

- Статистически бази-данни, събирани и актуализирани от институциите на 

общинско ниво - като ДСП, РИО на МОН, РЗОК, ДБТ;  

- общинска администрация – ГРАО и Дирекцията „ХДЗЕТСУСДТ“ 

- ДСП и отдел „Закрила на детето”;   

- Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, РУ на МВР гр. Панагюрище - Детска педагогическа стая 

- Данни, документация на действащи услуги и проекти на територията на 

общината – ЦСРИ, Асистентска подкрепа, Домашен социален патронаж, „Топъл обяд“, 

„Патронажна грижа +“, ползватели на Механизма за лична помощ; 

- Училища, детска градина, лични лекари и пр., които разполагат с 

информация за състоянието на свързаните сектори със социалните услуги. 

- Граждански организации и БЧК. 

Използваните методи за събиране на информация включват:   

- Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, 

стратегически документи на областната и местната администрация (като стратегии, 

дългосрочни програми и планове за развитие);   

- Систематизиране и обобщаване на статистически данни, събирани от 

общинската администрация, РЗИ, ДБТ, ДСП и данни от националното преброяване;   

- Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението 

на ключови рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора” по 

места (кметски наместници на прилежащите към общината села), здравен медиатор, 

неформални лидери. 

 

1.1 Цели  
Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво за община Стрелча 

цели осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните 

потребности на лицата на територията на общината, които изцяло съответстват на 

приоритетите на държавната политика. Основните цели на настоящият аналитичен 

доклад са: 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които 

се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

 Очертаване на обща социално-демографска и икономическа карта на населението в 

община Стрелча - проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието; 

● Анализиране на факторите, които създават рискове пред индивиди /общности/ и групи 

по отношение на тяхната социална интеграция и социализация; 

● Определяне на рисковите групи - какви са техните характеристики, брой и 

териториално разположение, какво е отражението на рисковите фактори върху тях; 

● Оценка на възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на 

идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за 

преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска. 

 

1.2 Методи и източници на анализа   
Набирането на информация по отношение на разглежданата тема бе осъществено чрез:  

- Анализ на статистически данни;  
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- Анализ на стратегически документи на община Стрелча в областта на социалните 

услуги за периода 2014-2021 г.;  

- Проучване на доклади и анализи, касаещи тематичния обхват на проучването, 

включени в други стратегически проучвания и документи на областно и регионално ниво 

за периода 2014 - 2021 г. касаещи развитие на социалните услуги на територията на 

общината;  

- Анализ на националното законодателство;  

- Данни от НСИ, ДСП – Панагюрище, РЗИ – Пазарджик, ДБТ – Панагюрище и служба 

ГРАО в общината. 

След внимателен и подробен преглед от набраната информация бяха подбрани онези 

данни, които са релевантни на тематиката на настоящия анализ, те станаха основа за 

провеждането му и дадоха резултати представени в настоящата разработка. 

 

2 Показателите в общината по критериите за социални 

и интегрирани здравно-социални услуги 
 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община 

Стрелча 

(брой) 

1 общ брой на населението   4441 

2 общ брой на пълнолетните лица 3578 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст   863 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст   1356 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания   480 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  
 13 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.   296 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания   493 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
 164 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  
 13 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

 368 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст   850 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства  31 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 12 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 
 4 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 4 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания  392 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 301 
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19 общ брой на пълнолетните лица с деменция  4 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
 3 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания  49 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 48 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания  1040 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 201 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
 13 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
 34 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
 34 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 
 425 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

 425 

 

3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
 

3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица 
Място Целева 

група 

Брой места Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 г. 

в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: 

гр. 

Стрелча, 

бул. 

Руски, № 

15 А 

Деца 

и 

лица 

20 /януари-

април/ 

 

 

40 /май-

декември/ 

 

20 

 

 

42 

1. информиране и 

консултиране; 

2. общностна работа; 

3. застъпничество и 

посредничество; 

4. терапия и 

рехабилитация; 

5. обучение за 

придобиване на умения; 

6. подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения (за младежи над 

16-годишна възраст). 

Социална услуга на 

областно ниво за 

удовлетворяване на 

потребностите лица 

от цялата страна. 
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Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужван

и лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистенти 

Брой лица, 

администри

ращи 

услугата 

Териториален обхват 

Адрес: 

гр. 

Стрелча, 

бул. 

Руски, № 

15 А 

15 15 2 11 1 Социална услуга 

на общинско ниво 

за 

удовлетворяване 

на потребностите 

на населението в 

общината 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани от 

оперативни програми. 

 

Община Стрелча не предоставя социалните и интегрираните здравно-социални услуги, 

които функционират на територията на общината, финансирани по оперативни 

програми, за които е предвидено да бъде осигурена устойчивост чрез държавния 

бюджет. 

 

 

4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Стрелча 
 

По данни на ДСП – Панагюрище, към 31.12.2022 година няма регистрирани лица, 

желаещи да ползват социални услуги, функциониращи на територията на община 

Стрелча. 

 

5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Стрелча 
 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 
Вид социална услуга „Център са социална рехабилитация и интеграция“ - брой 

потребители от други общини 7 потребители, както следва:  

- обл. Пловдив - 2-ма потребители от с. Красново, общ. Хисаря,  

- обл. Стара Загора - 1 потребител от гр. Стара Загора  

- обл. Пазарджик - 4 потребители:  

- 1 потребител от гр. Панагюрище, общ. Панагюрище,  

- 2-ма потребители от с. Бъта, общ. Панагюрище,  

- 1 потребител от гр. Велинград, общ. Велинград,  
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6 Информация за демографското развитие в община 

Стрелча 
Демографската ситуация на община Стрелча се определя от много фактори, 

обусловени от историческо развитие, социално-икономическо развитие, както и 

възрастова, полова, образователна, етническа структури на населението, раждаемост, 

смъртност, миграции и др.  

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Стрелча към 

2021 г. населението наброява 4441 д., което съставлява 1,8% от населението на област 

Пазарджик, което е 252 038 д. Общината се нарежда на последно място сред 12-те 

общини в областта по численост на населението и съставлява 0,06% от населението на 

страната и 0,3% от населението на Южен централен район. 

  Наблюдава се устойчива тенденция за намаляване броя на населението в 

общината през последните години, но тя е по-слабо изразена в сравнение с областните 

показатели. Устойчивата тенденция на обезлюдяване на общината е трудно да се 

преодолее и са необходими още по-целенасочени усилия за овладяване на този процес. 

Естественият прираст на населението е с постоянна отрицателна стойност. 

Тенденцията в броя на населението в община Стрелча е към неговото непрекъснато 

намаляване. Отрицателният естествен прираст може да се види и чрез съпоставянето на 

живородените и починалите в общината. Тези показатели, както и броя на заселените и 

изселените е по посока на намаляване. Делът на населението в селата на община Стрелча 

е 16%. Общо населението бележи спад и това е тенденция, характерна за страната, Южен 

централен район и за областта.  

Разпределението на населението по населени места показва, че основната част от 

него е съсредоточено в общинския административен център – гр. Стрелча.  

Възрастовата структура представлява разпределение на населението по 

възрастови групи, което дава представа, дали се наблюдава прогресивен (превес на 

поколението на децата), регресивен (превес на поколението на прародителите) и 

стационарен (относително равенство на децата и прародителите) тип възрастова 

структура. Най-голям дял от населението на община Стрелча съставляват възрастови 

групи 50-54 години (7,8%), 50-59 години (8,1%), 60-64 години (7,7%) към 2021 г. Трайно 

се наблюдава процес на застаряване на населението в общината, както и увеличаване на 

средната възраст на населението. 

Таблица Разпределение на населението в община Стрелча по възрастови групи 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Възрастов

а 

категория

/ година 

 

общ о 

в т.ч. в 

град 

а 

 

общ 

о 

в 

т.ч. в 

град 

а 

 

общ 

о 

в 

т.ч. в 

град 

а 

 

общ 

о 

в т.ч. 

в град 

а 

 

общ о 

в т.ч. 

в град 

а 

общо 4525 3781 4473 3758 4485 3767 4439 3738 4441 3710 

Под 

трудоспособ

н а възраст 

 

562 

 

521 

 

563 

 

526 

 

584 

 

549 

 

587 

 

551 

 

585 

 

555 

В 

трудоспособ

н а възраст 

 

2487 

 

2177 

 

2465 

 

2159 

 

2472 

 

2132 

 

2425 

 

2112 

 

2432 

 

2118 

Над 

трудоспособ

н 

а възраст 

 

1476 

 

1083 

 

1445 

 

1073 

 

1429 

 

1086 

 

1427 

 

1075 

 

1424 

 

1037 
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В следващите възрастови групи също се запазват сравнително високи нива на 

населението. Сериозен проблем е, че населението в активна трудоспособна възраст е 

значително малко, което означава през следващите години ще се задълбочава проблемът 

с работната ръка. 

Факторите, които влияят за натрупване на населението във високите възрасти и 

водещи до застаряване, са ниската раждаемост, сравнително високата продължителност 

на живота, изселването на хора в активна възраст и формираният в следствие на това 

демографски дисбаланс в съотношението младо/възрастно население. Предмет на анализ 

и оценки са т.нар. стандартна възрастова структура на населението. Стандартната – 

включва лицата в под трудоспособна, в трудоспособна и в над трудоспособна възраст. 

 Към 2017 г. групата на населението над трудоспособна възраст е 1476 д., а към 

2021 г. – 1424 д., т.е. има спад от 1,1%. Това е тенденция, която е коренно различна от 

общата за страната и района, където групата на възрастното население отбелязва 

тенденция към трайно увеличение. 

Тенденцията за увеличаване на възрастното население има превес над 

населението във възрастова група от 0-16 години, при което се наблюдава ясно изразен 

спад (-1%). Това показва регресивен тип възрастова структура, т.е. поколението на 

прародителите превишава поколението на децата. 

Регресивният тип възрастова структура се обуславя от нарастващата 

продължителност на живота, от една страна и намаляващото ниво на смъртност, от друга 

страна, а броят на родените всяка година намалява. 

Преобладава групата в трудоспособна възраст, която формира 55% от 

населението в общината. Тревожен е фактът, че населението в активната възрастова 

група – в трудоспособна възраст, бележат съществен спад, като за периода 2017-2021 г. 

отчетения спад е с 2%, като за 2017 г. населението е 2 487 д. спрямо 2021 г. – 2 432 д. 

Това е предпоставка за планиране и предприемане на мерки, насочени към населението в 

трудоспособна възраст и неговото задържане или привличане за оставане в общината. 

Промените във възрастовата структура имат определящо значение за 

формирането на трудоспособния контингент от населението. Той включва лицата от 

началната до пределната трудова възраст според Българското трудовото 

законодателство. В резултат на относително ниската раждаемост и тенденцията на 

застаряване на населението, делът на хората в под-трудоспособна възраст в община 

Стрелча не е голям. По голямата част от трудоспособното население е концентрирано в 

град Стрелча близо 86%, а 14% от трудоспособното население живее в селата. От гледна 

точка на обстоятелството, че населението е концентрирано в единственото по-голямо 

населено място – град Стрелча, може да се направи извод, че на територията на 

общината има ясно изразен моноцентричен модел. 

Възрастовата зависимост се задълбочава и прогнозата е за застаряване на 

населението и увеличаване на коефициента на възрастовата зависимост. Остаряването на 

населението е интензивно, което съществено променя на структурата на населението в 

активна възраст и води до неблагоприятни икономически последици за общата 

икономическа активност на населението. Към възрастното население трябва да бъдат 

насочени социални услуги. 

Половата структура на населението показва съотношението между двата пола - 

мъже и жени и се влияе от различни фактори като раждаемост, полова диференциация на 

смъртността (при мъжете тя е по-висока в долните и средни групи в сравнение с жените), 

равновесие между половете в детеродна възраст, миграции сред населението и др.  

На територията на община Стрелча се наблюдава тенденция, характерна за цялата 

страна - превес на жените над мъжете.  

Към края на 2021 г. в общината мъжете са 47,5% (2073 д.), а жените – 52,5% (2328 

д.) от общото население. 

В общинския център град Стрелча също превес имат жените – 53,2% (1972 д.) на 

46,8% мъже – (1730 д. ). На ниво област Пазарджик съотношението мъже/жени е 48,9% 

към 51,1%. . 
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Естественият прираст се формира от раждаемостта и смъртността на населението, 

като неговите стойности са важен критерий за демографската жизненост на общината. 

Основните показатели за раждаемостта са броя на живородените и коефициента 

на раждаемост, изразяващ броя на живородените на 1000д. от населението. По данни от 

текущата демографска статистика за периода 2017-2021г. броят на живородените лица 

отчита леко повишаване, като за 2017 г. са родени 32 деца спрямо 2021 г. – 37. 

Механичното движение на населението, т.е. процесите на изселване и заселване, 

оказват влияние върху демографското, икономическото и социалното развитие на 

територията на дадена община. Като цяло броят на заселените и броят на изселените в 

община Стрелча варира и не се очертава ясна тенденция. Наблюдава се колеблива 

промяна в броя на заселените и изселените.  

През периода 2017-2021 г. преобладава положителния механичен прираст, като 

само през 2017г. се отчита отрицателен механичен прираст, след които се установява 

трайната тенденция за положителен прираст. 

Следователно, най-голяма опасност за общината в следващите години ще бъде 

бързото намаление на хората в трудоспособна възраст, тъй като в тази съвкупност ще 

навлизат все по-малко лица, които сега са в под трудоспособна възраст и ще излизат от 

горната възраст по-големи генерации, които ще преминават в след трудоспособна 

възраст. Този извод показва, че все повече хора ще имат нужда от нови и разнообразни 

социални услуги. 

По признаците икономически активно и неактивно население, статистическите 

данни към последното преброяване на населението на общината показват, че общият 

брой на икономически неактивните е по-голям от този на активните лица, което е 

неблагоприятна демографска ситуация, която може да се промени в положителна посока 

с увеличаване на ражданията, заселванията и намаляване на смъртността сред 

икономически активното население. 

Анализът на данните показва основните демографски проблеми в община 

Стрелча, които имат пряко отношение към социалната политика и система на 

социалните услуги и към потребностите на населението от социални, здравни и други 

услуги: 

 застаряване на населението; 

 ниска раждаемост; 

 висока смъртност и отрицателен естествен прираст. 

 

 

Данни/информация за демографското развитие в община Стрелча за последните 

5 години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на 

населението  

брой 4678   4773  4829  4867  4909 

Раждаемост брой  37 32  56  39  32  

Смъртност брой  133 114  92  106  98  

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -96 -82 -36 -67 -66 

Заселени брой  100  193  117  88  77 

Изселени брой  93 65 115   73  79 

МЕХАНИЧЕН 

ПРИРАСТ 

брой +/- +7 +128 +2 +15 -2 

Гъстота на населението бр. души на кв. 

км. 

 34,2  34,9 35,30   35,58 35,89  

Брой градско население брой  4196 4251  4282  4300  4327  

Брой селско население брой  482 522  547  567  582  
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7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Стрелча 
 

7.1 Социална инфраструктура 
7.1.1 Социални услуги 

 

През периода 2014-2022 г. Община Стрелча води целенасочена политика за 

подобряване качеството и обхвата на социалните услуги в общността, чрез разширяване 

и обновяване на социалната инфраструктура. 

Водещият документ на общинско ниво са Планът за интегрирано развитие на 

Община Стрелча за периода 2021-2027г. и Стратегия за развитие на социалните услуги в 

Община Стрелча 2016 – 2020 (приета с решение №131/29.06.2016г. от ОС- Стрелча). 

Основните целеви групи, към които е насочено предоставянето на социални 

услуги са: деца и възрастни с увреждания и възрастни  хора. 

На територията на общината има разкрита социална услуга в общността, която се 

предоставя в специализирана среда - Център за социална рехабилитация и интеграция. 

Услугата е предвидена да бъде съпътстваща за предоставяне на услуги от резидентен тип 

за пълнолетни лица и пълнолетни лица с увреждания. Всички услуги се предоставят на 

територията на цялата община. Материалната база се поддържа в добро състояние, 

услугите се разположени на достъпни и комуникативни места. 

Създаването на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на 

съществуващите, които развиват и подкрепят форми на алтернативна грижа, е един от 

приоритетите в развитието на социалните услуги в община Стрелча. 

  

Община Стрелча предоставя следните социални услуги: 

 Домашен социален патронаж  
Капацитет: 120 места 

Потребители на услугата: Възрастни хора, в т.ч. хронични болни, лица с 

увреждания и самотно живеещи във всички населени места в общината 

Описание на услугата: Доставка на храна в дома на лица в пенсионна възраст и 

хора с увреждания, оказване на съдействие за снабдяване с необходимите технически и 

помощни средства, битови услуги, поддържане на личната хигиена в Стрелча и 

населените места. Целта е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране 

на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед 

запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда. 

 Ресурсна обезпеченост: Материално-техническа база – общинска собственост. 

По Проект „Модернизация на кухня към Домашен социален патронаж - гр. Стрелча, чрез 

закупуване на кухненско оборудване“ към МТСП, Фонд „Социална закрила“ (2016г.) е 

осигурено ново кухненско оборудване, с което се осигуряват по-добри и по-безопасни 

условия на труд за работещите в Домашен социален патронаж и се постига по-високо 

качество при съхранение на хранителните продукти и на готовата храна. Изпълнен е 

проект „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж гр. Стрелча“ -  финансиран 

от Фонд „Социална закрила“ към МТСП. В ход е изпълнението на проект „Закупуване на 

лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж в община Стрелча“ 

към фонд „Социална закрила“ към МТСП. 

Източници на финансиране: Общински бюджет 

 

Обществена трапезария - Топъл обяд   

Капацитет: 80 места 

Социалната услуга „Топъл обяд“ се предоставя от община Стрелча от 2009 г. до 

момента, като към нея принадлежат към следните целеви групи:  
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1.Възрастни хора, в т.ч. хронични болни, лица с увреждания  и самотно живеещи. 

2. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради 

възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно 

протичане на инфекцията.   

3. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на 

бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.  

4. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от 

допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в 

невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Описание на услугата: Предоставяне на обедно меню на лица, подпомагани по чл. 9 

от ППЗСП, самотно живеещи лица с ниски доходи и без доходи в Стрелча и населените 

места. Услугата се предоставя от Домашен социален патронаж. 

 Ресурсна обезпеченост: Материално-техническа база - общинска 

собственост.  

 Източници на финансиране: Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021 - 2027 от  ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД +. 

 

Асистенти по Механизъм за лична помощ по Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 

година на МТСП 

Обслужва: 34 потребители 

Потребители на услугата: Лица с увреждания с определена чужда помощ. 

 Описание на услугата: Предоставяне на лична помощ на потребителите, 

съгласно сключени споразумения. 

 Ресурсна обезпеченост: Услугата е обезпечена с човешки ресурс и 

финансиране 

 Източници на финансиране: Държавен бюджет. 

 

Асистентска подкрепа  

Капацитет – 15 потребители 

От 01.01.2021г. в община Стрелча се предоставя социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“. Тя е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова 

подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, 

назначено на длъжност „Социален асистент“.  

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за 

социалните услуги са следните целеви групи:  

1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, 

които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;  

2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване 

на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда 

по реда на друг закон. 

 Източници на финансиране: Държавно делегирана дейност. 

   

Патронажна грижа + в община Стрелча  

Капацитет - 17 потребители 

В Процес на изпълнение е проект „Патронажна грижа + в община Стрелча“ 

(2021г.) с осигурено финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, по който се предоставят интегрирани социално-здравни услуги за лица с 

увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване 

на последиците от COVID-19. Патронажната грижа в Община Стрелча обхваща следните 

дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа 
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подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа 

необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други 

средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства 

на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); 

транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата. 

 Източници на финансиране: Оперативна програма  „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от 

кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово 

и устойчиво възстановяване на икономиката“. 

 

Социална услуга „Приемна грижа“  

Потребители на услугата: 1 приемно семейство 

 Описание на услугата: Заместваща семейна грижа за деца, чиито родители 

не искат или  не могат да се грижат за тях 

 Ресурсна обезпеченост: Услугата е обезпечена с човешки ресурс и 

финансиране Източници на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“, Проект 

„Приеми ме 2015“. 

 

Социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ 

Капацитет - 40 потребители 

ЦСРИ предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на 

терапия, рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално 

ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 

включване, подкрепа за придобиване на трудови умения. Основната цел на ЦСРИ е 

подобряване на качество на живот за пълноценното физическо, емоционално и 

познавателно развитие, както и за социално включване на всеки потребител в 

естествената за него среда. В услугата се оказва подкрепа за индивидуалното развитие, 

поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и лица с 

различни вид и степен на увреждане, подкрепа за деца и лица от различни рискови 

групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното 

изключване. В услугата работят следните специалисти – социален работник, 

кинезитерапевт, трудотерапевт, логопед, психолог и медицинска сестра. 

 Източници на финансиране: Държавно делегирана дейност. 

 

Клубове на хора в пенсионна възраст 

Като елемент на социалната среда за възрастните хора значителна роля имат 

пенсионерските клубове. На територията на община Стрелча са регистрирани общо 7 

клуба на хора в пенсионна възраст, като функционират 3 - в гр. Стрелча, с. Свобода и с. 

Блатница. Материалната база на клубовете се поддържа в добро състояние. Те са 

местата, които съдействат за поддържане на социалните контакти и активното 

дълголетие на пенсионерите в общината. 

Общината чрез бюджета си поддържа както предоставената за стопанисване 

инфраструктура, така подпомага и издръжката на клубовете, осигуряване на транспорт за 

осъществяване на мероприятията им. 

 

7.1.2 Жилищни условия 

Техническата инфраструктура на община Стрелча е добре уредена с изключение на 

благоустрояването на улиците. В момента се работи по проекти за подмяна на 

водопровод и благоустрояване на улици в различни квартали на град Стрелча. 

Водоснабдяването, електроснабдяването и комуникациите са добре развити. Община 

Стрелча има разработен точен регистър на състоянието на техническата инфраструктура 

– водопроводна, канализационна, отпадъчни води, общинския сграден фонд, общинските 

пътища, тротоарни настилки, зони за отдих и зелени площи. Основната част от тази 
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инфраструктура е изградена преди 40 години, но своевременно се реновира, което 

изисква финансов ресурс за поддържане и обновяване. Съставена е актуална графична 

база на цялата територия на общината. Всички селища в общината са с изградена 

водоснабдителна мрежа, в по-голямата си част през периода 50-те - 70-те години, 

морално и физически значително изхабена. Водата се поддържа с необходимото 

качество. Във всички села на територията на общината има изградена централна 

канализационна мрежа, което е основно предимство на техническата инфраструктура. 

Населението на общината обитава предимно собствени жилища. Изграден е един 

жилищен блок в гр. Стрелча. Обособената ромска махала в гр. Стрелча продължава да е 

една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като 

условията на живот в нея водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на 

възможностите за подобряване на образователния, социално-икономическия и здравния 

статус и до маргинализиране на значителна част от общността. В нея има добре уредени 

жилища, но съществуват и незаконно построени жилища, неотговарящи на санитарно 

хигиенните условия, липса на канализация и течаща вода. В ромската махала има 

изградени електропреносни мрежи, като малка част от жилищата нямат самостоятелно 

електрозахранване. Ниският социално-икономически статус на малка част от жителите 

на ромската махала задълбочава допълнително тяхната уязвимост като потребители на 

комунални услуги. Натрупани са големи неплатени сметки за вода в ромската махала. 

Най-често срещаните проблеми в ромската махала са свързани с липсата на кадастрална 

карта и подробни устройствени планове, незаконно строителство, недостатъчно 

изградена инфраструктура и ограничен достъп до социални и комунални услуги, както и 

пренаселеност. 

99,4% от жилищата в община Стрелча са частни на физически лица. Само 0,2% 

от съществуващите жилища са държавна или общинска собственост и 0,4% на частни 

юридически лица. 

В селищата на Община Стрелча в жилищния сектор преобладават масивни 

сгради, на един и два етажа с полумасивни и паянтови помощни постройки. 

По вида на конструкцията, жилищният фонд (жилищни сгради) са представени в 

четири обобщени категории – панелни, стомано-бетонни, тухлени с бетонна плоча и 

тухлени с гредоред. Панелните жилищни сгради са по-малко от 1% (16 бр.). 

 За 2021 г. от общия брой на жилищата в общината преобладават тристайните 

жилища – 27% ( 792 ж.) и двустайните – 23% (676 ж.). Четиристайните жилища са 19% 

(550 ж.), а тези с 5, 6 и повече стаи са общо 16%. Едностайните жилища в общината са 

едва 4% (125 ж.). 

Жилищната задоволеност се определя от броя жилища, падащи се на 1000 

човека от населението. Този показател може да се измери и със среден брой лица на 

едно жилище. На 1000 човека от населението през 2021 г. в община Стрелча се падат 

664,11 жилища. Тази стойност поставя общината на пето място в областта. 

Съпоставката между броя на населението и броя на жилищата показва, че за 2021 г. на 

едно жилище се падат средно по 1,51 души. Средният брой лица на едно жилище в 

община Стрелча е по-нисък в сравнение с област Пазарджик - 1,97 и за южен 

централен район - 1,95 среден брой лица на едно жилище. 

Основният извод от площните характеристики и статистическото потребление на 

жилища е благоприятен – Стрелча има достатъчно жилищен фонд и площи, които да 

осигурят добри количествени характеристики на жилищен стандарт. 

В общинския център са съсредоточени най-голям брой жилищни сгради. 

Преобладаващият дял на наследения жилищен фонд е създаден в периода 1970 – 1990 г. 

Най-активно строителство през този период е имало в гр. Стрелча. Фондът отпреди 1950 

г. (с възраст над 65 години), има дял от около 9-10 %. Възпроизводството на жилищата 

след началото на прехода е било близо 5 пъти по-малко в сравнение с предходния 

период. Тъй като голяма част от сградите са над 30 г. е необходимо е тяхното 

реконструиране и обновяване. В община Стрелча застройката е почти изцяло 

нискоетажна (99.9 %), само 2 сгради са средноетажни (от 10 до 15 м), което е по-малко 
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от процент ( 0.01%). Те са концентрирани в общинския център - гр. Стрелча. Сгради от 

високоетажното застрояване няма в община Стрелча/ Източник: ОУПО/. 

Община Стрелча не разполага със собствен жилищен фонд. Независимо от 

многото необитавани жилища (на които не може да се разчита за социални нужди), 

общината следва да планира изграждането на социални жилища за уязвими групи от 

населението. 

Количество и качеството на жилищния фонд задоволява в значителна степен 

сегашните потребности на населението. 

Има интерес от реализиране на проекти за енергийна ефективност от страна 

сдруженията на собствениците за многофамилни жилищни сгради. 

Основните проблеми на жилищния фонд в община Стрелча  са: остарял и 

неподдържан жилищен фонд, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване;  риск от 

конструктивни проблеми в част от сградния фонд; висока енергоемкост на 

съществуващия сграден фонд; нисък комфорт и нездравословни условия на обитаване; 

липса на съответстващ с нуждите на населението социален жилищен фонд, който да 

осигури достъп до жилище за групите в неравностойно положение. 

 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 

Транспортната мрежа в община Стрелча е добре изградена. Изградени са добри 

транспортни връзки към градовете - София, Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, 

Копривщица, Хисаря и Карлово. От съществено значение е ж.п. линията Пловдив - 

Панагюрище, която осигурява бърза връзка на общината с регионалния център за ЮЦР. 

Обща дължина на пътните мрежи в община Стрелча е 55 км, в т.ч. републиканска 

пътна мрежа - 39,20 км, от тях 3,24 км в гр. Стрелча. Общинската пътна мрежа е с обща 

дължина 15,80 км. Гъстотата на пътната мрежа е по-висока от средната за страната - 

244.43 км/1000 кв. км при 176.92/1000 кв. км средно за страната и показва добра 

транспортна обезпеченост на общината. 

Областният център Пазарджик отстои на 56 км от град Стрелча. Основна 

транспортна артерия за територията, която осигурява достъп до съседните общински и 

областни центрове, се явява третокласната пътна мрежа, което преминава през 

общината. Анализът на транспортната достъпност в рамките на община Стрелча показва, 

че всички населени места са свързани и достъпни. 

Предимство на пътната инфраструктура е, че няма населени места в най-

отдалечените зони в обхвата на общината, което да затрудни достъпа до тях.  

Ежедневни трудови пътувания се осъществяват и от общинския център – град 

Стрелча към съседните общински центрове, както и към областния център – град 

Пазарджик по републиканската пътна мрежа. Това позволява на работещите в общината 

и областта да извършват ежедневни пътувания до работното си място.  

В община Стрелча автобусният транспорт е добре организиран и задоволява 

напълно потребностите на населението. Превозът се осъществява ежедневно от частни 

превозвачи до големите градове в Югозападния и Южния централен район - София, 

Пловдив, Пазарджик, Хисаря.  

Всички социални услуги, които общината предлага, се предлагат на територията 

на цялата община, като при необходимост служителите, предоставящи услугите ползват 

обществен или служебен транспорт за да оказват мобилни и интегрирани услуги на 

потребителите от семата в общината. Изготвят се графици за посещения и предоставяне 

на мобилни и общодостъпни социални услуги за територията на цялата община. 

 

7.2 Образование  
В съответствие с българското законодателство, реформирането и развитието на 

образователната система са обект предимно на целенасочена държавна политика, 

фокусирана върху създаването на условия и възможности за нейното усъвършенстване и 
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осигуряване на различни видове и степени на образование на гражданите. В обхвата на 

местните секторни политики в сферата на образованието и обучението попада 

осигуряването на качествена образователна инфраструктура. Последната включва 

институции на предучилищното обучение, общото, профилираното и професионалното 

образование – детски градини и различни видове училища. 

Една от най-важните характеристики за развитието на човешките ресурси и 

формирането на техните професионални умения за участие в трудовия процес, се явява 

образователната структура. При съпоставяне на образователната структура на 

населението в общината със средната за страната, прави впечатление по-големия 

потенциал от специалисти с основно и средно образование и по-малкия потенциал от 

специалисти с висше и полувисше образование. Завършили висше образование са 9,9%, 

средно – 43,8%, основно – 31,1%, начално – 10,9%, незавършено начално – 3,6%, а не 

посещавали никога училище – 0,6%. Следователно, по степен на образователна 

подготовка, населението на общината е високо над европейските изисквания по 

Стратегия Европа – 2020 г. Община Стрелча осъществява активна политика в 

образователния сектор в съответствие със законово регламентираните правомощия, 

които дават възможност за координирано и ефективно разпределение на учащите в 

съответните училищни паралелки, подкрепа на предучилищното обучение във всички 

допустими направления, стимулиране развитието в средищните училища и своевременно 

реновиране и обновяване на материалната база и оборудване в училищата. 

При двете групи - българи и роми се наблюдава повишаване на образователното 

равнище, но най-слаба е тази промяна в ромската общност. Малка част от тях тръгват на 

училище без да говорят добре официалния български език и без да са усвоили основните 

знания и умения, необходими за справяне в учебния процес. Патриархалните норми на 

контрол върху поведението на момичетата и жените също водят до ранно отпадане на 

момичетата от ромската група от училище. 

 

Предучилищно образование 

През периода 2017-2021г. в община Стрелча функционира 1 детска градина с 6 

групи. Към детската градина функционира яслена група за деца от 10 месечна до 

тригодишна възраст. Капацитетът на детската градина е запълнен изцяло, като се постига 

баланс, който напълно задоволява потребността от услугата. 

Училищно образование 

Общинската политика има задачата да решава проблемите, свързани с обхвата на 

всички деца в образователната система, посещението в училище и повишаване 

качеството на образованието, с цел достигане на високо образователно ниво. 

В община Стрелча има 2 общински общообразователни училища: Начално 

училище „Паисий Хилендарски“ и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“. В тях са 

обхванати учениците от населените места, в които няма училище. 

Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е със статут на „средищно“ училище. 

Основните проблеми на съществуващата училищна мрежа са свързани с 

демографската криза. С всяка учебна година броят на учениците намалява спрямо 

предходната. 

Задължителната училищна възраст съгласно ЗПУО е 16 години, след която се 

наблюдава тенденция на отпадане на ученици от системата на образованието, особено от 

ромската общност. 

Професионалното обучение в община Стрелча се осъществява в СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“. Учениците от VIII до ХІІ клас се обучават по общообразователен 

учебен план по едно професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и 

кетъринг“ за професионална подготовка по професията „Ресторантьор“ с разширено 

изучаване на чужд език (III степен на професионална квалификация).  

Част от учениците след завършване на основното образование се ориентират към 

учебните заведения в по-големите градове. Между образователните институции и 

местния бизнес се реализират съвместни инициативи за подготовка на учениците за 
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професионална реализация. В община Стрелча няма центрове за професионално 

обучение. 

Транспорт 

За децата и учениците е осигурен безплатен превоз до образователните 

институции, в които се осъществява тяхното обучение. Изградена е оптимална и гъвкава 

транспортна схема с наличните училищни автобуси като е осигурено безопасното 

придвижване на учениците до съответното училище. 

Личностно развитие на учениците 

Община Стрелча изпълнява Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Стрелча, която е насочена към премахване на 

всички форми на изолация в образованието и осигуряване на подкрепа и 

удовлетворяване на индивидуалните потребности на всички участници в образователно-

възпитателния процес. 

Деца и ученици с изявени дарби 

Община Стрелча стимулира и подкрепя морално и материално творческите изяви 

на даровити деца чрез прилагане на Наредба за условията и реда за отпускане на 

стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча и 

Правилник за отпускане на стипендии за студенти от община Стрелча. 

Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) 

Специален акцент в образователната политика е интегрирането на децата със 

специални образователни потребности (СОП). При идентифициране на деца със СОП се 

полагат всички усилия за качественото им включване в учебния процес. Прилагат се 

механизми за социална интеграция на ученици и деца със специални образователни 

потребности (СОП). Ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП се осъществява 

от Ресурсен център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) 

Пазарджик и работещи на територията на община Стрелча. 

Деца и ученици в риск от социално изключване 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение 

на учениците се осъществява от обществени възпитатели в училищата и от Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

(МКБППМН). 

Училищните ръководства и общинска администрация полагат усилия за 

ограничаване на учениците, които не посещават училище. Директорите на училищата 

поддържат постоянна връзка с общината за осъществяване на контрол и своевременно 

информиране за записването на учениците, в задължителна училищна възраст 

потвърдено със съобщения. 

Експедитивно и отговорно се работи за обхвата на всички деца в задължителното 

предучилищно и училищно обучение и се прилага „Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст“. 

Интеграция на уязвими групи 

В трите учебни заведения е създадена атмосфера на толерантност и търпимост 

към социо-културните различия между етносите. Като част от устойчивата   

интеграционна политика е реализиран проект „Обединени от знанието“ (2017-2019г.), с 

финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с 

бенефициент НУ „Паисий Хилендарски“, гр. Стрелча в партньорство с община Стрелча, 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча  и „Национално сдружение на клубовете на 

запасното войнство за честта на пагона“. 

Главната цел е насочена подобряване на условията за равен достъп до качествено 

образование на ученици от етническите малцинства, чрез осигуряване на подходяща 

образователна среда за включването им по активно в училищния живот и подпомагането 

им да се изградят като пълноценни граждани, за да постигнат успешна реализация. 

Учениците от двата етноса – български и ромски са включени активно в творчески групи 

и клубове по интереси, където имат възможност съвместно да разгърнат творческия си 
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потенциал. Община Стрелча, като партньор, осигурява възможност за публична изява на 

малките творци. 

Обезпеченост на образователната система със специалисти 
Промяната в броя на учениците оказва пряко влияние върху педагогическия 

персонал. По данни на общинската администрация, училищата и детската градина 

разполагат с квалифицирани учители по учебните предмети. Има липса на 

квалифицирани кадри - психолози и педагогически съветници за работа с деца и ученици 

с проблемно поведение. 

Важно е осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите, 

за идентифициране на потребностите и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. 

Учебните заведения на територията на общината са ремонтирани и са създадени 

много добри условия за обучение. Сменен е видът на отопление, ремонтирани са 

отоплителните инсталации, сменена е дограмата, извършено е топлинно изолиране.  

Всички деца на територията на общината имат равен достъп, както за детската 

градина, така и за училищата. Децата от съседните населени места, които получават 

образование в учебните заведения в гр. Стрелча, се превозват със специализирани 

училищни автобуси до училището и обратно. 

Няма необхванати ученици, подлежащи на задължително образование. Проблем 

обаче се явява нередовното посещение на училище от учениците от ромски произход, 

както и ниското ниво на успеваемост. Причина за това са не само ниските доходи, но и 

това, че родителите не са мотивирани и не приемат образованието като ценност и 

възможност за по-добра реализация в бъдеще. Незаинтересоваността на семействата на 

учениците в селата води до неусвояване на учебния материал. 

Като цяло добре развитата образователна мрежа на територията на община 

Стрелча позволява на всички деца да бъдат обхванати от учебния процес. 

(Приложение № 2 – таблица образование) 

 

7.3 Здравеопазване 

Обществено организираната система на здравното обслужване на населението в 

община Стрелча се осъществява чрез предоставянето на извънболнична, болнична и 

спешна медицинска помощ. Здравеопазването в общината се финансира основно с 

публични средства, финансира се от НЗОК и от общинския бюджет, както и частично с 

трансфери от държавния бюджет. 

В контекста на дефиниране на здравето като съвкупност от физическо, 

психическо и социално благополучие за човека, основен приоритет на община Стрелча е 

осигуряването на оптимални условия на здравеопазване, като се предоставят 

необходимите превантивни, диагностични, лечебни, рехабилитационно-оздравителни 

услуги, повишаване на здравната култура и информираност за здравословен начин на 

живот чрез оптимална за региона система на здравното обслужване. 

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите 

основни групи показатели за оценка на здравето на населението. Възрастовата структура 

на населението поражда множество допълнителни медико-социални, икономически и 

психологически проблеми. Миграционните движения, които се развиват паралелно с 

процеса на стареене, както и ниския ръст на раждаемост през последните години, водят 

до превес на възрастното население в община Стрелча. 

Опазване и подобряване на общественото здраве е важен приоритет в политиката 

на Община Стрелча, насочен към осигуряване на достъпна качествена медицинска 

помощ. В областта на здравеопазването община Стрелча осигурява необходимите 

условия и пряко ръководи и контролира дейностите, свързани със здравното обслужване 

в детските ясли, детските градини и училищата. 

Здравеопазването е важен елемент от социалната политика на общината. 

Очерталата се трайна тенденция за застаряване на населението, липсата на медицинско 

оборудване за диагностика и лечение, поражда сериозни проблеми. Общината е без 
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лечебно – диагностичен център за първична медицинска помощ, като неотложната и 

спешна помощ се осъществява от медицинските заведения в град Панагюрище. На 

територията на общината липсва клинична лаборатория. Тези изследвания се извършват 

от лаборатории от Пловдив и Панагюрище. Преобладават заболявания от сърдечно-

съдовата система, на дихателните пътища, инфекциозни и вирусни заболявания. Броят на 

хората с увреждания е висок.   

Организацията и управлението на изградената в общината здравна система e въз 

основа на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за здравното 

осигуряване, Закона за лекарствата в хуманната медицина и др. подзаконови нормативни 

актове. 

Първичната извънболнична медицинска помощ към 01.01.2023 г. се осигурява от 2 

лекарски практики. В Общината от м. февруари 2013 г. е разкрит медицински център 

„Елсем” гр. Стрелча, специализиран в балнеолечението и профилактиката. В центъра 

работят лекари със специалност неврология, кардиология, акушеро-гинекология и 

вътрешни болести. За лечение в центъра се използва базата на реновираната минерална 

баня, предлага се тангентор, перлена вана, масажи и др. процедури целогодишно за 

почиващи и населението от района. 

 В общината са разкрити медицински кабинети на Медицински Център към МБАЛ 

„Уни-Хоспитал“ гр. Панагюрище, в които работят утвърдени специалисти от болницата. 

Достъп до качествени и своевременни медицински грижи за гражданите на община 

Стрелча осигуряват екипи на Медицински център – Панагюрище, който е част от МБАЛ 

„Уни-Хоспитал“. Приемният кабинет се намира в Поликлиниката в Стрелча,  в който по 

предварително обявен график преглед извършват специалисти по различни специалности 

(съдов хирург; кардиолог; гастроентеролог; ендокринолог и др.). Един  път в 

седмицата работи пробовземна на МЦ „Панагюрище“ за извършване на кръвни 

изследвания от областта на клиничната лаборатория, микробиологията и вирусологията. 

Периодично екипи от специалисти в МБАЛ „Уни-Хоспитал“ преглеждат жители 

на селата в община Стрелча, като основната цел на инициативата е осигуряване на 

достъп до качествена медицинска грижа за хората от региона. 

На територията на община Стрелча няма лечебни заведения за болнична 

медицинска помощ. Болничната помощ се осъществява от персонала на Многопрофилна 

болница за активно лечение „Уни-Хоспитал“ ООД в гр. Панагюрище, която обслужва 

населението на общините Панагюрище и Стрелча. От 2014 г. собственик на 90 % от 

капитала става създаденото инвестиционно дружество „Асарел Панагюрище Здраве“ 

ООД. Модерния медицински комплекс в Панагюрище е пример за успешен модел на 

публично-частно партньорство - между Община Панагюрище, „Асарел-Медет“ АД, 

привлечени инвеститори и десетки лекари и медицински специалисти от Панагюрище и 

страната. 

Населението на община Стрелча се обслужва от Филиал за спешна медицинска 

помощ в гр. Панагюрище към Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Пазарджик, за 

оказване на спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на 

местопроизшествието и по време на транспорт до евентуалната им хоспитализация. 

Аптечното обслужване е организирано само в град Стрелча, в който 

функционират 3 аптеки. Набавянето с необходимите за хората лекарства, особено в 

селата, в които няма аптеки се осъществява със съдействието на Домашен социален 

патронаж. Преценката за мястото на откриване на аптеката, за нейния режим на работа, 

обемът на предоставени услуги и продукти е единствено в ръцете на стопанската 

инициатива на носителя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. За 

решаването на проблемите за достъпа до фармацевтична услуга от населението от 

малките общини в страната е необходимо да се предприемат действия в посока 

разработване на мерки за стимулиране предоставянето на фармацевтичната услуга в 

малките населени места. 

Много са хората, които не са здравноосигурени в резултат на продължителна 

безработица и липса на работещи членове в семействата, които да осигуряват 
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неработещите. В учебните заведения, детските градини и училищата са разкрити 3 

здравни кабинета, съгласно изискванията на Закона за здравето, които се обслужват от 

медицински сестри. Осигурен е здравен медиатор, който да работи с ромите  при 

предоставяне на здравни услуги. 

Общината е осигурена с достатъчен брой лекари по дентална медицина. 

Осигуреността на населението със стоматолози се осъществява от 3 стоматологични 

практики.  

На територията на общината  преобладават заболявания на сърдечно-съдовата 

система, на дихателните пътища, инфекциозни и вирусни заболявания. Броят на хората с 

увреждания е  висок – 510 човека.   

Негативно влияние върху здравословното състояние на децата оказват ранните 

бременности и недостатъчното наблюдение и грижи за децата, най-вече сред семействата 

от ромската общност. Трудно се провеждат задължителните имунизации, поради липсата 

на пълно съдействие от страна на родителите поради тяхната ниска здравна култура. В 

община Стрелча е установена практиката общопрактикуващите лекари да бъдат в 

населеното място 2 пъти седмично по график, за да могат да оказват медицинска помощ 

и консултации на нуждаещите се. 

Общинска администрация - Стрелча оказва не само непрекъсната подкрепа на 

системата на здравното обслужване в общината, но и полага усилия за превантивна и 

информационна работа сред ромското население. Негативната тенденция, свързана със 

здравословното състояние на лицата от ромски произход е обусловена от по-висока 

заболеваемост, по-лоши условия на живот и изключването от здравноосигурителната 

система на много от ромите. 

Успешната практика на ромския здравен медиатор, финансирана чрез МТСП и 

Министерство на финансите, създава добри условия за провеждане на поредица от 

превантивни мероприятия - консултации по въпросите на сексуалното и репродуктивно 

здраве, семейно планиране, начини за предпазване от сексуални предавани инфекции, 

превенция и борба със социално значимите заболявания и др. 

(Приложение № 3 таблица здравеопазване) 

 

8 Информация и прогноза за необходимите служители 

за извършване на дейността по предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
8.1 Информация за текущото състояние на работещите в 

социалните и интегрираните здравно-социални услуги, 

действащи на територията на общината 
Към датата на изготвяне на Анализа държавно делегираните услуги ЦСРИ и 

Асистентска подкрепа се предоставят като комплекс от социални услуги в общината, 

съвместно с местната дейност „Домашен социален патронаж“, проект „Топъл обяд“ и 

проект „Патронажна грижа +“. Служителите, осъществяващи дейности по предоставяне 

на социални услуги държавно делегирани дейности са 13, разпределени съгласно 

следните длъжностите:  

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социални 

услуги - ръководител - 1 брой; 

 Основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги – социален работник – 2 броя; рехабилитатор – 1 брой.; логопед – 1 брой 

/зает 0,5 щат/.; трудотерапевт – 1 брой.; медицинска сестра – 0,5 брой. 

 Служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите – асистенти – 

5 броя; 

 Служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга – хигиенист 

0,5 брой.; счетоводител – 1 брой. 



 

 
21 

Съгласно утвърденото щатно разписание в Комплекса има незает само 0,5 щат, 

като всички служители отговарят на условията за назначаване на съответните позиции. 

Общината, в качеството ѝ на доставчик на социални услуги, осигурява професионално и 

кариерно развитие на служителите, работещи в услугите - супервизии, обучения, 

наставничество и менторство.  

(Приложение № 4 – таблица персонал) 

 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 
Към датата на изготвянето на Анализа, в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. 

Панагюрище няма регистрирани безработни лица от община Стрелча с медицинска 

образование, има едно регистрирано безработно лице с образование в областта 

„Хуманитарни науки“. Регистрираните безработни лица с предишен опит в социалните 

услуги са тринадесет – пет лица гр. Стрелча, две лица от с. Блатница, две лица от с. 

Дюлево, две лица от с. Смилец и две лица от с. Свобода. От горепосоченото е видно, че 

общината разполага с ресурс за разкриване на допълнителни социални услуги. 

 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги: 
Съпоставяйки данните за брой на назначени служители и брой незаети 

длъжности към момента на извършването на анализа по утвърдените щатни разписания в 

услугите на територията на община Стрелча, както и въз основа на определените 

минимални изисквания в стандартите за качество на социалните услуги, касаещи броя и 

квалификацията на необходимите служители, се очертава необходимост от прогнозен 

брой на служителите с оглед на оптимално функциониране на социалните и 

интегрираните здравно-социални услуги, както следва: 

 

№ Социални услуги по чл. 12 и чл. 15 от 

ЗСУ 

Бр. 

потребители 

Прогнозен брой 

служители 

1 информиране и консултиране и обучение 

за реализиране на социални права и за 

развиване на умения (общодостъпна) 

2 2*0,1 = 0,2 бр. 

2 мобилна превантивна общностна работа 3 3*0,1 = 0,3 бр. 

3 информиране и консултиране 

(специализирана) 

8 8*0,1 = 0,8 бр. 

4  застъпничество и посредничество 6 6*0,2 = 1,2 бр. 

5 терапия и рехабилитация 20 20*0,3 = 6 бр. 

6 обучение за придобиване на умения 12 12*0,2 = 2,4 бр. 

7 подкрепа за придобиване на трудови 

умения 

12 12*0,2 = 2,4 бр. 

8 дневна грижа за деца с трайни увреждания  3 3*0,3 = 0,9 бр. 

9 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания 

16 16*0,3 = 4,8 бр. 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с 

физически увреждания  

22 22*0,9 = 19,8 бр. 

11 резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без увреждания 

15 15*0,4 = 6 бр. 

12 Асистентска подкрепа 57 20 бр. 
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Изводи:  

В услугата ЦСРИ към момента са назначени 7,5 щатни бройки, при щатно 

разписание 8 бр., след декомпозирането на услугите ще са необходими 13,3 брой 

служители /т. 1 -7 от таблицата/. 

В услугата Асистентска подкрепа в момента са назначени 5 щатни бройки, след 

предвижданото увеличение на капацитета на услугата, ще бъдат необходими 20 щатни 

броя служители / т. 12  от таблицата/. 

За предлаганите за разкриване резидентни услуги на територията на община 

Стрелча ще са необходими 25,8 щатни броя служители. / т. 10-11 от таблицата/. 

 

 

(Приложение № 4 – таблица персонал) 

 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

Данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт Карта на Приложение № 5 

за община Стрелча: 

 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

 Дейност по чл. 12 и чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 

потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 7 

2  застъпничество и посредничество 6 

3 терапия и рехабилитация 9 

4 обучение за придобиване на умения 7 

5 подкрепа за придобиване на трудови умения 3 

6 дневна грижа за деца с трайни увреждания  3 

7 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 16 

8 резидентна грижа за деца без увреждания  1 

9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания  1 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 5 

11  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 

3 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  22 

13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 2 

14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 2 

15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 

8 

16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи  

1 

17 здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица 

с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи  

1 

18 здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 

4 
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медицински грижи  

19 осигуряване на подслон за бездомни лица 1 

20 осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 1 

21 осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие 

и деца, жертви на трафик 

1 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от 

домашно насилие и лица жертви на трафик 

1 

23 информиране и консултиране и обучение за реализиране на 

социални права и за развиване на умения (общодостъпна) 

2 

24 мобилна превантивна общностна работа 3 

25 асистентска подкрепа 57 

 
Като изводи от направеният Анализ, се очертават следните потребности на община 

Стрелча от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско ниво: 

1. информиране и консултиране (специализирана) - 8 бр. 

2. застъпничество и посредничество – 6 бр. 

3. терапия и рехабилитация – 20 бр. 

4. обучение за придобиване на умения – 12 бр. 

5. подкрепа за придобиване на трудови умения – 12 бр. 

6. дневна грижа за деца с трайни увреждания – 3 бр. 

7. дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания – 16 бр. 

8. информиране и консултиране и обучение за реализиране на социални права 

и за развиване на умения (общодостъпна) – 2 бр. 

9. мобилна превантивна общностна работа - 3 бр. 

10. асистентска подкрепа – 57 бр. 

 

Като изводи от направеният Анализ, се очертават следните потребности на община 

Стрелча от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво, които 

ще се обсъждат и съгласуват между кметовете на другите общини в областта с цел 

планиране от общината на потребностите ѝ от социални и интегрирани здравно-

социални услуги на областно ниво са: 

1. резидентна грижа за деца без увреждания – 1 бр. 

2. резидентна грижа за деца с трайни увреждания – 1 бр. 

3. резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства – 5 бр. 

4. резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения – 3 бр. 

5. резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания – 22 бр. 

6. резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция – 2 бр. 

7. резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания – 2 бр. 

8. резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания – 8 бр. 

9. здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с 

потребност от постоянни медицински грижи – 1 бр. 

10. здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – 1 бр. 

11. здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи – 4 бр. 

12. осигуряване на подслон за бездомни лица – 1 бр. 
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13. осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация – 1 бр. 

14. осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, 

жертви на трафик – 1 бр. 

15. осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно 

насилие и лица жертви на трафик – 1 бр. 

Във връзка с проведена съгласувателна процедура в област Пазарджик, за 

финализиране на предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на 

планирането на ресурсите и мерките по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и 

Програмата за развитие на регионите (ПРР), Програмата за развитие на човешките 

ресурси (ПРЧР) и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 

(СПРЗСП) през новия програмен период 2021-2027 г. за община Стрелча са направени 

следните предложения за изграждане и разкриване на социални услуги за включване във 

финалния документ:  

 Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания 

/предоставя социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица 

с физически увреждания по чл.15, т. 8 от ЗСУ/ - с капацитет 15 лица; 

 Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания /предоставя социалната услуга „Резидентна грижа за лица 

в надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ/ - с 

капацитет 15 – 20 лица. 

 Общностен център за ранно детско развитие /предоставя следните 

социални услуги по ЗСУ по чл.12, ал.2, т.1 и т.2, по чл. 15, т.1, т2, т.4 и 

т. 5/ с капацитет – 20 лица. 

Община Стрелча има желание и възможност да създаде и разкрие горепосочените 

социални услуги на областно ниво на територията си. 

 

10 Изводи 
На база на получените данни в Приложение № 5, направихме съпоставка между 

налични социални услуги и данните за максимален брой на потребителите на социалните 

услуги, за които ще се осигури изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, 

по видове социални услуги, от които се направиха следните изводи:  

 На територията на община Стрелча услугата ЦСРИ работи над капацитета 

си, а услугата Асистентска подкрепа работи с пълен капацитет, като винаги има чакащи 

кандидат-потребители. 

 На територията на община Стрелча няма услуга, която работи с намален 

капацитет.   

 Не са установени социални услуги, за които към момента е изчерпана 

необходимостта от тяхното предоставяне, съобразно изведените нужди; 

 Съобразно изведените нужди, на територията на община Стрелча е 

необходимо да продължат да работят съществуващите услуги и да се създадат и разкрият 

нови – предоставящи дневни и резидентни грижи: дневна грижа за деца и пълнолетни 

лица с трайни увреждания – 19 места, резидентна грижа за пълнолетни лица с физически 

увреждания – 22 места, резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания – 8 места. 

Вземайки предвид фиксираните проценти, посочени в Приложение № 6, както и 

броя места по последно издадена от АСП заповед за всяка една социална услуга, 

държано делегирана дейност, функционираща на територията на община Стрелча, 

съществуващите социални услуги се декомпозират по дейностите, посочени в чл. 15 от 

Закона за социалните услуги, по следния начин: 
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Център за социална рехабилитация и 

интеграция за деца и лица 
40 

  

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

информиране и консултиране 

(специализирано) 
8 

20 

застъпничество и посредничество 6 15 

терапия и рехабилитация 20 50 

обучение за придобиване на умения 12 30 

подкрепа за придобиване на трудови 

умения 
12 

30 

Асистентска подкрепа 15   

 

Към момента на извършване на анализа се установява, че при декомпозирането на 

съществуващите социални услуги: 

- за информиране и консултиране (специализирана) са обезпечени 8 броя 

места в ЦСРИ, а от обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се 

осигурят 7 броя. Община Стрелча няма да предприема промяна във вече съществуващия 

брой места. 

- за застъпничество и посредничество са обезпечени 6 броя места в ЦСРИ и 

от обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 6 броя. 

Предвид минимален брой на потребители, посочен в НКСУ, община Стрелча ще 

предприеме промяна във вече съществуващия брой места от 6 на 8. 

- за терапия и рехабилитация са обезпечени 20 броя места в ЦСРИ и от 

обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се осигурят 9 броя. 

Община Стрелча няма да предприема промяна във вече съществуващия брой места. 

- за обучение за придобиване на умения са обезпечени 12 броя места в 

ЦСРИ, а от обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се 

осигурят 7 броя. Община Стрелча няма да предприема промяна във вече съществуващия 

брой места. 

- за подкрепа за придобиване на трудови умения са обезпечени 12 броя 

места в ЦСРИ, а от обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се 

осигурят 3 броя. Община Стрелча няма да предприема промяна във вече съществуващия 

брой места. 

- за асистентска подкрепа - в процеса на изготвянето на настоящия анализ, 

се очертава ясно необходимостта от увеличаването на броя на местата за социалната 

услуга Асистентска подкрепа. Към настоящия момент субсидираните показатели за 

община Стрелча са 15. Съгласно чл. 35 от Наредбата за картирането на социалните 

услуги, изчисленият максимален допустим брой места за услугата е 57. В тази връзка, 

община Стрелча следва да предприеме стъпки за увеличаване броя на потребителите на 

услугата. Освен изчисляване на заложените критерии, това увеличаване се налага да се 

предприеме след приключване на дейностите по проект „Патронажна грижа +“, която 

към момента обслужва 17 потребители, и заложените показатели за проект „Грижа в 

дома“, в който за обслужване са предвидени 36 потребители. Застаряващото население 

на общината, също са основен критерий за необходимостта от увеличаване броя на 

местата за услугата „Асистентска подкрепа“. 
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По аналогичен ред извършихме съпоставка и за останалите социални услуги по 

чл. 12 и чл. 15 от ЗСУ, спрямо допустимия максимален брой потребители в общината,  и 

действия, които общината би могла да предприеме: 

 

№ Съпоставка за всички социални услуги и максимален брой потребители 

 Социална услуга по 

чл. 12 и чл. 15 от ЗСУ 

Общ брой 

на 

наличните 

места 

Допустим 

максимален 

брой 

потребители/ 

места 

Действия на община Стрелча 

1 информиране и 

консултиране 

(специализирана) 

8 7 Не предприема действия за 

промяна на броя места. 

2  застъпничество и 

посредничество 

6 6 С оглед осигуряване на 

стандартите на качество, 

съгласно НКСУ, предприема 

действия за промяна на броя 

места от 6 на 8. 

3 терапия и 

рехабилитация 

20 9 Не предприема действия за 

промяна на броя места. 

4 обучение за 

придобиване на умения 

12 7 Не предприема действия за 

промяна на броя места. 

5 подкрепа за 

придобиване на трудови 

умения 

12 3 Не предприема действия за 

промяна на броя места. 

6 дневна грижа за деца с 

трайни увреждания  

0 3 Възможно е създаване на нова 

услуга, съгласно   Наредбата за 

качеството на социалните 

услуги, или сключване на 

споразумение по чл. 56 от 

ЗСУ. 

7 дневна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

0 16 Възможно е създаване на нова 

услуга, съгласно   Наредбата за 

качеството на социалните 

услуги, или сключване на 

споразумение по чл. 56 от 

ЗСУ. 

8 резидентна грижа за 

деца без увреждания  

0 1 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата област. 

9 резидентна грижа за 

деца с трайни 

увреждания  

0 1 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 
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на цялата област. 

10 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

психични разстройства 

0 5 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата област. 

11 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални 

затруднения 

0 3 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата област. 

12 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

физически увреждания  

0 22 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата област. 

13 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция 

0 2 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата област. 

14 резидентна грижа за 

пълнолетни лица със 

сетивни увреждания 

0 2 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата област. 

15 резидентна грижа за 

лица в 

надтрудоспособна 

възраст без увреждания 

0 8 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата област. 

16 здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за деца с трайни 

увреждания с 

потребност от 

постоянни медицински 

грижи  

0 1 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата страна. 

17 здравно-социални 

услуги за резидентна 

0 1 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 
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грижа за пълнолетни 

лица с трайни 

увреждания с 

потребност от 

постоянни медицински 

грижи  

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата страна. 

18 здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за възрастни хора 

в невъзможност за 

самообслужване с 

потребност от 

постоянни медицински 

грижи  

0 4 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

за резидентна грижа на 

областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата страна. 

19 осигуряване на подслон 

за бездомни лица 

0 1 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

на областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата страна. 

20 осигуряване на подслон 

за лица в кризисна 

ситуация 

0 1 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

на областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата страна. 

21 осигуряване на подслон 

за деца, пострадали от 

домашно насилие и 

деца, жертви на трафик 

0 1 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

на областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата страна. 

22 осигуряване на подслон 

за пълнолетни лица, 

пострадали от домашно 

насилие и лица жертви 

на трафик 

0 1 Договаряне и планиране за 

създаване на  социална услуга 

на областно нива за 

удовлетворяване на 

потребностите на населението 

на цялата страна. 

23 информиране и 

консултиране и 

обучение за реализиране 

на социални права и за 

развиване на умения 

(общодостъпна) 

0 2 Възможно е създаване на нова 

услуга, съгласно   Наредбата за 

качеството на социалните 

услуги. 

24 мобилна превантивна 

общностна работа 

0 3 Възможно е създаване на нова 

услуга, съгласно   Наредбата за 

качеството на социалните 

услуги. 

25 Асистентска подкрепа 15 57 Възможно е увеличаване на 

броя на местата до посочения 

максимален брой.   
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На база обобщението се извеждат следните препоръките по отношение: 

 На територията на община Стрелча няма да бъдат закривани действащи 

социални услуги. 

 Община Стрелча би могла да разкрие следните социални и интегрирани 

здравно-социални услуги: 

 Дневна грижа за деца с трайни увреждания – 3 места, дневна грижа за 

пълнолетни лица с трайни увреждания с капацитет – 16 места – след 

скрючени споразумения по чл. 56 от ЗСУ. 

 Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания 

/предоставя социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с 

физически увреждания по чл.15, т. 8 от ЗСУ/ - с капацитет 22 места; 

 Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания /предоставя социалната услуга „Резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ/ - с 

капацитет 15 места. 

 Съпътстващи услуги към Центровете за резидентна грижа. 

 Община Стрелча няма да намалява броя на местата в действащите 

социални услуги. 

 Община Стрелча ще предприеме стъпки за увеличаване броят на местата за 

услугата асистентска подкрепа и застъпничество и посредничество. 

 Ще бъде разширен обхватът на услугите информиране и консултиране, 

като общодостъпна и мобилна превантивна общностна работа, като същите се 

предоставят от Комплекс от социални услуги. 

 Община Стрелча би могла да сключи споразумение по чл.56 от ЗСУ за 

ползване на услугите Дневна грижа за деца и лица с трайни увреждания.  

 

Изведените препоръки ще са основата на предложението на общината за СУ, 

които ще влязат в националната карта. 

 

11 Приложения 

  
Приложение № 1 – таблица желаещи да ползват социални услуги, предоставяни от 

община Стрелча 

Приложение № 2 – таблица образование в община Стрелча 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване в община Стрелча 

Приложение № 4 – таблица персонал в социални услуги в община Стрелча 

Приложение № 5 – таблица критерии за община Стрелча 

 

 


