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Годишният план се разработва на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и в изпълнение на чл. 

59 ал. 1, чл. 60 и чл. 61 от Наредба за планирането на социалните услуги приета с ПМС № 133 от 06.04.2021 г. Той е отворен 

документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в 

съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

Основава се на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции, 

гражданския сектор, както и информираност на гражданите на община Стрелча за провеждане социална политика. 

     При анализа на социо – демографската и икономическа ситуация на община Стрелча се открояват основни фактори, които 

пораждат риск за различни групи от населението и формират две рискови групи по отношение необходимостта от социално 

подпомагане и услуги. Те са възрастни хора имащи нужда от подкрепа и  деца в риск и техните семейства. Тези фактори се 

формират вследствие на: 

 

 Безработица и ограничен достъп до заетост; 

 Ограничени ресурси за автономност и зависимост от подкрепата на близки – възрастни хора с увреждания нуждаещи се от 

подкрепа във всекидневния живот и хора в пенсионна възраст;  

 Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства, здравословни и образователни 

проблеми; 

 Ниско образование / включително и неграмотност /, липса на професионална квалификация, които водят до неравностойна 

позиция на пазара на труда и социална изолация; 

 Социално изключване и принадлежност към уязвими групи и семейства, в които децата рискуват да повторят социалния 

модел на родителите си; 
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 Възраст – застаряващо население и концентрация на възрастни хора, живеещи в изолираните малки населени места, с 

крайно ограничен достъп до здравна грижа и услуги. 

От една страна факторите и предпоставките за наличието на хора, нуждаещи се от различни социални услуги и подпомагане 

са много и тези предпоставки водят до непрекъснато повишаване на броят им. От друга страна на територията на община Стрелча 

все още няма много разнообразни социални услуги, от които могат да се ползват изброените групи от населението на общината. 

Част от съществуващите услуги са с европейско или национално финансиране, което е с определен срок и с ограничени ресурси. 

   Усилията на местната власт и местната общност през предстоящата 2023 г. се насочват за изпълнение на поставените в 

плана ключови цели: 

 

Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за 

интегритета на семейства и общности, чрез подобряване на професионалните умения на специалистите в социалната сфера чрез 

обучения, квалификации, обмяна на опит. 

Обща цел 2. Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции, чрез създаване на нови социални услуги 

от резидентен тип със среда близка до семейната за хора с увреждания и стари хора, които не могат да бъдат обгрижвани в 

семейна среда.   

Обща цел 3. Създаване на условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в 

неравностойно положение, уязвимите групи в областта, чрез развиване на мрежата от социални услуги и укрепване системата на 

„Домашен социален патронаж” за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на лицата с увреждания и старите хора. 

Обща цел 4. Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на 

социалните услуги на територията на община Стрелча, с активното участие на всички заинтересовани страни чрез продължаване 
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изграждането и развитието на капацитет за управление и планиране на социални услуги в структурите на общинско ниво и 

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 ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и услуги. 

 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА СА РАЗКРИТИ И ФУНКЦИОНИРАТ РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА, НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ. 

№ 

 

 

Вид на 

социалната 

услуга 

Целеви 

групи 

Характеристика на услугата Очаквани 

резултати 

Финансиране Капацитет Необходим 

брой 

служители 

1. Център за 

социална 

рехабилитаци

я и 

интеграция 

„Подай ръка“  

 Деца и 

пълнолетни 

лица 

  

 

 

Център за социална 

рехабилитация и интеграция 

предоставя комплекс от 

социални услуги за деца и 

лица 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. 

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. 

Делегирана от 

държавата 

дейност 

40 

потребител

и 

12 
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2. Асистентска 

подкрепа 

 - Лица в 

надтрудоспос

обна 

възраст в 

невъзможност 

за 

самообслужва

не, 

които нямат 

определена по 

съответния 

ред степен 

на намалена 

работоспособ

ност; 

- Деца с 

трайни 

увреждания и 

пълнолетни 

лица с 

трайни 

увреждания с 

определена 

чужда помощ. 

Специализирана социална 

услуга, 

която включва ежедневна 

почасова 

подкрепа в домашна среда на 

деца и 

лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ и на 

лица в 

надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за 

самообслужване, 

предоставяна от лице 

назначено на 

длъжност „Социален 

асистент“. 

Подобряване 

качеството на 

живот на 

потребителите на 

услугата чрез 

ежедневната 

почасова грижа, 

която включва 

подкрепа от 

асистент за 

самообслужване, 

движение и 

придвижване, 

промяна и 

поддържане на 

позицията на 

тялото, изпълнение 

на ежедневни и 

домакински 

дейности, 

комуникация. 

Делегирана от 

държавата 

дейност 

15 5 

3. Домашен 

социален 

патронаж 

Самотно 

живеещи 

възрастни 

хора, лица  с 

увреждания 

и/или със 

затруднения в 

Мобилна услуга, предоставяна 

от Община Стрелча със 

собствен ресурс, която 

включва ежедневно 

предоставяне на приготвена 

храна, избрана от потребителя, 

както и комунално-битови 

Създаване на по-

добри условия за 

живот и достъп до 

различни услуги. 

Община Стрелча 

Приходи от 

такси. 

120 

потребител

и 

7 
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самообслужва

нето, които 

имат нужда от 

доставка на 

храна и грижа 

в семейна 

среда или 

живеещи в 

отдалечени 

места  без 

достъп до 

услуги. 

услуги, помощ в 

домакинството.  

4. Клубове на 

хора в 

пенсионна 

възраст 

Пенсионери, 

които нямат 

сериозни 

здравословни 

проблеми и се 

обслужват 

сами. Хора с 

увреждания, 

които имат 

възможност 

да се 

придвижват и 

обслужват 

сами. 

Форма за социална интеграция 

и 

социални услуги в общността, 

имат за 

цел да съдействат за 

поддържане на 

социалните контакти, 

социалната 

интеграция и жизнен стандарт 

на 

пенсионерите. 

Осигуряване на 

лични и социални 

контакти. 

Информиране и 

консултиране –

социално, здравно, 

правно.  

Създаване на 

условия за 

пълноценен 

социален живот. 

Община Стрелча 

Собствени 

средства 

7 клуба 3 

5. Обществена 

трапезария  

„Топъл обяд в 

условия на 

пандемията от 

COVID-19 в 

- Лица без 

доходи или с 

ниски доходи 

под линията 

на бедност - 

хора в 

затруднение 

Операцията е планирана в 

отговор на пандемията от 

COVID-19 в страната и 

осигурява подкрепа за 

задоволяване на базовата 

нужда от храна на хората, 

Приготвяне и 

доставка до дома 

на топъл обяд за 

уязвими групи 

граждани, които 

поради бедност и 

Фонд за 

Европейско 

подпомагане на 

най- 

80 

потребител

и 

Предоставя 

се от 

Домашен 

социален 

патронаж 



7 
 

Община 

Стрелча“ 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

Фонд за 

Европейско 

подпомагане 

на най-

нуждаещите се 

лица.  

 

поради 

влошената 

икономическа 

обстановка в 

страната, 

хора, които 

поради 

възрастта си 

или налични 

увреждания 

са в по-висок 

риск от 

заразяване и 

неблагоприят

но протичане 

на 

инфекцията; 

- Лица, 

поставени под 

карантина - 

без доходи 

или с ниски 

доходи под 

линията на 

бедност и 

нямат близки, 

които да им 

окажат 

подкрепа; 

- Лица, обект 

на социално 

подпомагане, 

за които е 

установена 

нужда от 

които се нуждаят от социална 

закрила в най- висока степен. 

Операцията допринася за 

постигане на общата цел на 

оперативната програма, 

свързана с намаляване на броя 

на живеещите в бедност, чрез 

осигуряване на храна за 

хората, засегнати в най-висока 

степен от пандемията COVID-

19 и последиците от нея. 

продължителна 

социална изолация, 

в условията на 

криза, произтичаща 

от 

разпространението 

на COVID-19 са в 

затруднение да 

осигурят сами 

прехраната си; 

Предоставяне на 

съпътстващи 

мерки. 

нуждаещите се 

лица. 
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допълнителна 

подкрепа и в 

условията на 

извънредна 

епидемична 

обстановка, са 

в 

невъзможност 

да задоволят 

основните си 

жизнени 

потребности. 

6. Механизъм 

„Лична 

помощ“ 

Ползвател по 

реда на 

Закона за 

личната 

помощ са:  

- Човек с 

трайно 

увреждане с 

установени 

вид и степен 

на 

увреждане 

или степен на 

трайно 

намалена 

работоспособ

ност с 

определена 

чужда помощ;  

 - Дете с 90 и 

над 90 на сто 

вид и степен 

на увреждане 

„Личната помощ“ е механизъм 

за подкрепа на хора с 

увреждания за упражняване на 

правата им, за пълноценно 

участие в обществото, за 

извършване на дейности, 

отговарящи на 

индивидуалните им 

потребности от личен, 

домашен или социален 

характер и за преодоляване на 

бариерите на 

функционалните им 

ограничения. 

1. Повишаване 

качеството на 

живот на целевата 

група и подкрепа за 

достоен живот 

2. Превенция на 

институционалния 

тип грижа. 

Агенция 

„Социално 

подпомагане“ 

Държавно 

делегирана 

дейност 

Без 

капацитет 

37 
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или степен на 

трайно 

намалена 

работоспособ

ност без 

определена 

чужда помощ. 

7. Проект 

„Патронажна 

грижа +“ в 

Община 

Стрелча 

 

Възрастни 

хора над 65 г. 

с ограничения 

или в 

невъзможност 

за 

самообслужва

не, както и 

лица с 

увреждания и 

техните 

семейства. 

Осигуряване  подкрепа чрез 

предоставяне на патронажни 

грижи чрез услуги в домашна 

среда. Дейността включва 

предоставяне на почасови 

мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги, 

които да осигурят 

непрекъснатост на грижата, 

чрез участие на различни 

специалисти и заинтересовани 

лица, утвърждаване 

практиката на предоставяне на 

комплексна грижа чрез 

предлагане на между секторни 

услуги. 

Конкретните дейности са 

следните:  

- поддържане на личната 

хигиена на потребителите;  

- поддържане на хигиената на 

дома;  

- при необходимост 

приготвяне храната на 

потребителя;   

- придружаване при разходка,  

- посещение при лекар. Лицата 

ще имат достъп и до доставка 

 - Осигуряване на 

почасови мобилни 

интегрирани 

здравно-социални 

услуги в домове на 

лицата, които са 

най-застрашени от 

Корона вируса. 

-  Подобряване на 

координацията и 

интеграцията на 

социалните услуги 

и осигуряване на 

равен достъп до 

социални и здравни 

услуги на хората от 

уязвимите групи. 

-   Осигуряване на 

комплексна 

подкрепа на 

семействата, 

полагащи грижи за 

зависими членове. 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2014-

2020г. 

17 

потребител

и 
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на храна, хранителни 

продукти и продукти от първа 

необходимост, вкл. лекарства, 

заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на 

неотложни административни и 

битови услуги. 

8.  Проект 

„Независим и 

достоен 

живот“ 

Лица с 

увреждания и 

лица над 65г. 

в 

невъзможност 

за 

самообслужва

не. 

Повишаване качеството на 

живот чрез насърчаване на 

социалното включване и 

интегриране в обществото на 

групи в неравностойно 

положение и със специални 

потребности  

Предоставяне на 

комплекс от 

социални услуги 

почасова и 

ежедневна грижа 

на потребителите 

от целевата група в 

тяхната домашна 

среда. 

Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2014-

2020г.“ 

33 33 

9. Детска млечна 

кухня към 

яслена група 

на ДГ „Д-р 

Стайко 

Стайков” 

Деца от 

десетмесечна 

до 

тригодишна 

възраст. 

 Кухнята се помещава в 

сградата на 

детската градина и 

предлага обяд за 

деца от 

десетмесечна до 

тригодишна 

възраст. 

Делегирана 

дейност и 

общински 

бюджет. 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ 

№ Вид на 

социалната 

услуга 

Характеристика 

на услугата 

Дейности Очаквани резултати Финанси

ране 

Капацитет Необходим 

брой 

служители 

1. Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

пълнолетни 

лица с 

физически 

увреждания. 

 

Пълнолетни 

лица с 

физическиувреж

дания, 

установени с ЕР 

на ТЕЛК/НЕЛК 

Услугата е насочена към лица с 

физически увреждания, които 

имат потребност от 24-часова 

грижа. Социалната услуга 

създава среда близка до 

семейната в която лицата 

получават необходимата им 

индивидуализирана подкрепа за 

водене на относително 

самостоятелен и независим 

начин на живот. Услугата се 

предоставя в комбинация и 

координация с базовите услуги в 

общността и с други социални 

услуги. 

Създаване на условия 

за независим и 

достоен живот на 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 

посредством 

предоставянето на 

качествени, достъпни 

и устойчиви услуги за 

дългосрочна грижа, 

според 

индивидуалните им 

потребности, при 

постигане на по-

добър баланс между 

качество на услугите 

и ефективното и 

ефикасното им 

предоставяне. 

Предвижда се 

изграждане на сграда 

за предоставяне на 

услугата. 

Оператив

ни 

програми 

– за 

изгражда

нето,  

Държавно 

делегиран 

бюджет 

за 

функцион

ирането. 

15 

потребител

и 

13,5 
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2. Център за 

резидентна 

грижа за 

лица в 

надтрудоспос

обна възраст 

без 

увреждания 

 

Пълнолетни 

лица в 

надтрудоспособ

на възраст 

Услугата е насочена към лица в 

надтрудоспособна възраст, които 

имат потребност от 24-часова 

грижа. Социалната услуга 

създава среда близка до 

семейната в която лицата 

получават необходимата им 

индивидуализирана подкрепа за 

водене на относително 

самостоятелен и независим 

начин на живот. Услугата се 

предоставя в комбинация и 

координация с базовите услуги в 

общността и с други социални 

услуги. 

Създаване на условия 

за независим и 

достоен живот на 

пълнолетни лица 

лица в 

надтрудоспособна 

възраст посредством 

предоставянето на 

качествени, достъпни 

и устойчиви услуги за 

дългосрочна грижа, 

според 

индивидуалните им 

потребности, при 

постигане на по-

добър баланс между 

качество на услугите 

и ефективното и 

ефикасното им 

предоставяне. 

Предвижда се 

изграждане на сграда 

за предоставяне на 

услугата. 

Оператив

ни 

програми 

– за 

изгражда

нето,  

Държавно 

делегиран 

бюджет 

за 

функцион

ирането. 

15 

потребител

и 

10 
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Годишният план за развитие на социалните услуги за 2023 година в община Стрелча е разработен в съответствие със заложените приоритети, цели, 

мерки и действия в Плана за интегрирано развитие на община Стрелча и съобразен с всички изисквания, заложени в Наредба за планирането на 

социалните услуги, Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането на закона за социалните услуги. 

Планът е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие 

с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Законовата рамка е предвидена в чл. 38, ал. 1  от Закона за социалните услуги. 

Условията и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се определят с правилника за прилагане на закона. 

Общинският съвет приема годишен план за социалните услуги, който включва планирането на социалните услуги съгласно Националната карта на 

социалните услуги и планирането на социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет.  

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Стрелча се приема ежегодно и съдържа дейностите, които ще бъдат изпълнявани през 

следващата календарна година. 

 

 

 


