
Планирани услуги в Oбщина Ямбол 
№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 
Общ. Ямбол 
Местополо-

жение 

Статус; 
Спазване на 

времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват  

2010 2011 2012 2013 2014    

1 
 

Център за 
обществена 
подкрепа 
(ЦОП) (ДДД) 

Деца и семейства в риск 
Деца в риск от отпадане от 
училище 
Деца, отпаднали от училище 
Бременни момичета и жени 
с риск за изоставяне на 
децата си 

Общините 
Ямбол и  
Тунджа 

50 50 50 50 50 Превенция на изоставяне; Подкрепа 
на семейството при отглеждане на 
детето; работа с деца и родители за 
връщане в училище, Консултации;  
Услуги за деинституционализация 
Реинтеграция в семейството 

Ямбол Налична  

2 Дневен център 
за деца с 
увреждания 
(ДДД) 

Деца на възраст от 2 до 18 
години с физически, 
интелектуални и 
множествени увреждания. 
Бенефициент на услугата са 
и техните родители 

Община Ямбол 
и населените 
места от 
община Тунджа 

30 30 30 30 30 Консултиране и безплатни 
целодневни, полудневни и почасови 
услуги. Работа със семейства, в 
които се отглеждат деца с 
увреждания 

Град Ямбол Налична 

3 
 
 
 
 

 

Преходно 
жилище  
 
 
 

Младежи от 
ДДЛРГ”Ю.Гагарин” над 16 
годишна възраст, на които 
предстои да напуснат 
институцията 

Всички общини 
от областта 

4 за  
моми 
чета  
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 Соц.услуга от резидентен тип, за 
деца от ДДЛРГ целяща създаването 
на условия и нагласи на децата за 
равнопоставено участие в живота на 
местната общност във възможно 
най-близка до семейната среда. 

Град Ямбол, 2 
апартамента в 
сградата на 
ДДЛРГ 
 

Налична  
 
 
 

 
4 

 
Преходно 
жилище 

Младежи от 
ДДЛРГ”Ю.Гагарин” над 16 
годишна възраст, на които 
предстои да напуснат 
институцията 

  
4 за 
мом- 
чета 

 
4 
 

 
4 

 
4 

 
4 

Соц.услуга от резидентен тип, за 
деца от ДДЛРГ целяща създаването 
на условия и нагласи на децата за 
равнопоставено участие в живота на 
местната общност във възможно 
най-близка до семейната среда. 

 
Град Ямбол, 2 
апартамента в 
сградата на 
ДДЛРГ 
 

 
Налична  
 

5 ЦНСТ за деца 
изведени в СИ 
извън областта 

Деца настанени в СИ, за 
които са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда 

Гр.Ямбол и 
всички 
населени места 
от областта  

0 0 0 0 0 Намаляване на децата в СИ; 
Осигуряване на дългосрочна грижа в 
близка до семейната среда; 
Изграждане на умения за 
самостоятелен живот; Осигуряване 
на здравни и образователни услуги. 

Ямбол  



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Общ. Ямбол 
Местополо-

жение 

Статус; 
Спазване на 

времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват  

2010 2011 2012 2013 2014    

6 ЦНСТ за деца 
от ДДЛРГ 

Деца, за които са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда 

Гр.Ямбол и 
всички 
населени места 
от областта 

0 12 12 12 12 Намаляване на децата в СИ; 
Осигуряване на дългосрочна грижа в 
близка до семейната среда; 
Изграждане на умения за 
самостоятелен живот; Осигуряване 
на здравни и образователни услуги. 

Ямбол Налична  
 

7 ЦНСТ за 
деца/младежи с 
увреждания  
ул. „Ямб. 
Комуна” № 70, 
№ 72 и в к-с 
„Зорница” № 
20 

Деца с леки увреждания, за 
които са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда 

Гр.Ямбол и 
всички 
населени места 
от областта 

0 0 0 42 42 Намаляване на децата в СИ; 
Осигуряване на дългосрочна грижа в 
близка до семейната среда; 
Изграждане на умения за 
самостоятелен живот; Осигуряване 
на здравни и образователни услуги. 

Ямбол От 2014 г. 
стартира проект 
„Интеграция на 
деца и младежи 
с увреждания 
чрез 
предоставяне на 
социални услуги 
от резидентен 
тип в община 
Ямбол” по ОП 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

8 ЦНСТ за деца 
с увреждания 
настанени в 
СИ извън 
общината 

Деца с увреждания 
настанени в СИ, за които са 
изчерпани възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда 

Гр.Ямбол и 
всички 
населени места 
от областта 

0 0 0 0 0 Предоставяне на подслон и 
ежедневна грижа; Изграждане на 
умения за самостоятелен живот; 
Осигуряване на здравни и 
образователни услуги. 
 

Ямбол  

9 Наблюдавано 
жилище  

Пълнолетни лица в 
трудоспособна възраст, с 
възможност да бъдат 
изведени от СУПЦ от други 
области,;Лица в риск от 
общността в трудоспособна 
възраст, които нямат 
семейства или не получават 
семейна подкрепа  

Гр.Ямбол 0 0 0 0 0 Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи; Осъществяване на 
дейности за постигане на социално 
включване; Изграждане на умения за 
самост.живот; Предоставяне на 
професионална помощ в прехода 
към самост.живот 

Ямбол  



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Общ. Ямбол 
Местополо-

жение 

Статус; 
Спазване на 

времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват  

2010 2011 2012 2013 2014    

10 ЦСРИ за деца 
и възрастни 
(ДДД) 

Деца и лица с увреждания 
Деца с увреждания в 
семейна среда, вкл. 
нуждаещи се от почасови 
грижи; Хора с увреждания с 
чужда помощ и без право на 
чужда помощ; Лица с тежки 
заболявания в домашна 
среда. 

Ямбол 30 30 30 41 41 Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации – 
социални, правни, здравни, 
психологически, трудотерапия; 
Умения за самостоятелност;  

Ямбол Налична  

11 Защитено 
жилище на ул. 
„Вит” № 81 

Хора с умствена 
изостаналост 

Ямбол и 
областта 

0 0 0 8 8 Осигуряване на грижа за хора с 
умствена изостаналост 

Ямбол От 2014 г. 
стартира проект 
„Интеграция на 
деца и младежи 
с увреждания 
чрез 
предоставяне на 
социални услуги 
от резидентен 
тип в община 
Ямбол” по ОП 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

12 Защитено 
жилище 

Хора с деменция настанени 
в СИ 

Ямбол и 
областта 

0 0 0 0 0 Осигуряване на грижа за хора с  
деменции изведени от СИ в среда 
близка до семейната 

Ямбол  

13 Защитено 
жилище 

Хора с психични 
разстройства 

Ямбол и 
областта 

0 0 0 0 0 Осигуряване на грижа за хора с 
физически увреждания 

Ямбол  

14 Дневен център 
за възрастни с 
увреждания 

Възрастни и стари хора с 
увреждания и/или 
зависимости, както и 
техните близки 

Ямбол и за 
жителите на 
населени места 
от съседни 
общини 

0 0 0 0 0 Осигуряване на услуги, дневна 
грижа – дневен престой и храна, 
рехабилитация, медицинско и 
санитарно обслужване, занимания за 
организация на личното време, 
трудотерапевтични дейности, 
консултиране. 

Ямбол  



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Общ. Ямбол 
Местополо-

жение 

Статус; 
Спазване на 

времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват  

2010 2011 2012 2013 2014    

15 Дневен център 
за стари хора 

Самотно живеещи стари 
хора с ниски доходи, които 
могат да се обслужват сами 

Ямбол 0 0 0 0 0 Здравно, правно и социално 
консултиране; посредничество с 
други институции; Осигуряване на 
храна; Организиране на свободното 
време и отдих. 

Ямбол в 
рамките на 
Комплексен 
център за 
социални 
услуги 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашен 
социален 
патронаж 
Общинска 
дейност 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самотно живеещи стари 
хора с увреждания и/или със 
затруднения в 
самообслужва-нето, които 
имат нужда от грижа в 
семейна среда 
Самотно живеещи стари 
хора в изолирани райони 

Ямбол 
 

210 
 

210 
 

210 210 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мобилна услуга за подпомагане на 
стари хора и лица с увреждания в 
дейности от всекидневния им живот 
чрез предоставяне на модулни 
пакети от услуги  

Ямбол Налична. 
През 2013 г. към 
ДСП e открито и 
функционира 
Звено за услуги 
в домашна среда 
по проект 
„Грижа и 
подкрепа у 
дома” по 
ОПРЧР. 
От 01.05.2013г. в 
Звеното за 
услуги в 
домашна среда 
реално се 
предоставят 
социални 
услуги. 
 

16 
а 

Звено за 
услуги 
разкрито към 
ДСП като 
устойчивост на 
Проект 
„Грижа и 
подкрепа в 
дома” 

Лица, ползващи услугите 
„Социален асистент", 
„Домашен помощник" и 
„Личен асистент" 

Ямбол      С работата по този проект в Община 
Ямбол се създадоха условия за 
приемственост на обслужването на 
лица, ползващи услугите „Социален 
асистент", „Домашен помощник" и 
„Личен асистент". Наети са 42 
безработни лица – 20 социални 
асистенти, 21 домашни санитари и 
сътрудник „Социални дейности” 

Ямбол Проект  „Грижа 
и подкрепа в 
дома”, схема за 
безвъзмездна 
финансова 
помощ „Помощ 
в дома” по ОП 
РЧР 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Общ. Ямбол 
Местополо-

жение 

Статус; 
Спазване на 

времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват  

2010 2011 2012 2013 2014    

17 Център за 
развитие на 
общности 

Лица в риск, живеещи в 
компактни ромски квартали 
 

1. Услуги за деца от 0 до 3 г. 
и техните родители 

2. Услугите за деца от 3 до 7 
г. и техните родители. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ямбол и за 
жителите на 
населени места 
от съседни 
общини 

0 0  0 0 0 Осигуряване подкрепа за развитие на 
хора в неравностойно положение 
чрез директна работа в общността и 
с институциите и чрез 
посредничество за достъп до услуги 

Ямбол През 2015 г. 
предстои 
стартиране на 
услугите. В 
Общностния 
център през 
2014 г. 
приключиха 
доставките на 
технологично 
оборудване, 
обзавеждане на 
кабинети и 
специализирано 
медицинско 
оборудване по 
Проекта за 
социално 
включване. От 
юни 2013 г. са 
разкрити и 
функционират  2 
градински и 1 
яслена групи с 
общо 79 деца. 

18
а 

Център за 
ранна 
интервенция 
на 
уврежданията 

Деца с увреждания и деца в 
риск от 0 до 7 години, 
техните родители; бъдещи 
родители от уязвимите 
групи; родители на деца във 
висок риск от забавяне в 
развитието 

Община Ямбол 0 0 0 0 0 Преодоляване на изоставянето и 
институционализирането на деца с 
увреждания; оказване подкрепа на 
семейства които полагат грижи за 
деца с увреждания 

Ямбол 
Общностен 
център 

Предстои да 
функционира в 
рамките на 
„Общностен 
център” 

18
б 

Здравен 
кабинет 

Деца, чиито ОПЛ не е 
педиатър; деца от сем-ва , в 
които не се полага 

Община Ямбол    0 0 Наблюдение на здравното, 
физическото и психомоторното 
развитие на децата; превенция на 

Ямбол 
Общностен 
център 

Предстои да 
функционира в 
рамките на 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Общ. Ямбол 
Местополо-

жение 

Статус; 
Спазване на 

времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват  

2010 2011 2012 2013 2014    

достатъчно грижа за децата; 
деца със здравословни 
проблеми; деца с 
увреждания от 0 до 7 години 

детската заболеваемост и смъртност „Общностен 
център” 

18 
в 

Логопедичен 
кабинет 

Деца с увреждания, 
подлежащи на записване в 
първи клас 

Община Ямбол    0 0 Подкрепа на децата с увреждания за 
успешната им интеграция в първи 
клас в масовото училище и 
постигане на равнопоставеност в 
обществото 

Ямбол 
Общностен 
център 

Предстои да 
функционира в 
рамките на 
„Общностен 
център” 

19 ДМСГД Институционална грижа за 
деца от 0 до 3 годишна 
възраст  

цялата област 120 114 90 70 70 Профилактика, диагностика, 
рехабилитация и специфични грижи 
за деца до 3 годишна възраст с 
хронични заболявания и/или медико-
социални проблеми. Работи се за 
реформиране с цел да се създадат 
условия близки до семейната среда 
за промоция, превенция и 
рехабилитация на физическото и 
психично здраве на децата с 
повишен медико-социален риск. 

Ямбол Налична 

20 ЦНСТ Деца с тежки увреждания 
изведени от ДМСГД, за 
които са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда. 

Гр Ямбол и 
всички 
населени места 
в областта 

0 0 0 0 0 Намаляване децата в 
СИ;Осигуряване на дългосрочна 
грижа в близка до семейната среда 

Ямбол В т. 7 от 
таблицата се 
съдържа 
информация за 
децата 
настанени в 
ЦНСТДМ с 
увреждания 

21 ЦНСТ Деца с тежки увреждания 
изведени от ДМСГД, за 
които са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда. 

Гр Ямбол и 
всички 
населени места 
в областта 

0 0 0 0 0 Намаляване децата в 
СИ;Осигуряване на дългосрочна 
грижа в близка до семейната среда 

Ямбол В т. 7 от 
таблицата се 
съдържа 
информация за 
децата 
настанени в 
ЦНСТДМ с 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Общ. Ямбол 
Местополо-

жение 

Статус; 
Спазване на 

времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват  

2010 2011 2012 2013 2014    

увреждания 
22 ЦНСТ Деца с тежки увреждания 

изведени от ДМСГД, за 
които са изчерпани 
възможностите за 
осигуряване на семейна 
среда. 

Гр Ямбол и 
всички 
населени места 
в областта 

0 0 0 0 0 Намаляване децата в 
СИ;Осигуряване на дългосрочна 
грижа в близка до семейната среда 

Ямбол В т. 7 от 
таблицата се 
съдържа 
информация за 
децата 
настанени в 
ЦНСТДМ с 
увреждания 

23 ДДЛРГ Институционална грижа за 
деца лишени от родителски 
грижи на възраст от 7 до 18 
г., или до завършване на 
средно образование, но не 
повече от 20 години  

Междуобщинск
а услуга 

92 86 60 60 60 Специализирана институция за деца 
от 7до 18 г. Предвижда се 
разработване на план за закриване на 
ДДЛРГ. 

Ямбол Поетапно 
реформиране на 
институцията 

24 ДСХ Институционална грижа за 
лица навършили възраст за 
придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж 
и възраст съгласно КСО 

От областта 202 202 202 202 202 Осигуряване на среда максимално 
близка до семейната за задоволяване 
на потребностите на настанените 
лица 

Ямбол Налична 

25 Звено Майка и 
бебе 

Бременни жени и майки в 
риск да изоставят децата си 

Област Ямбол 0 0 0 0 0 Насърчаване на родителска 
привързаност, подпомагане на 
младите майки чрез социално, 
психологическо и юридическо 
консултиране за срок от 6 месеца. 

Ямбол  

26 Кризисен 
център 

Лица,пострадали от насилие, 
трафик или друга форма на 
експлоатация 

Област Ямбол 0 0 0 0 0 Комплекс от социални услуги, 
насочени към оказване на 
индивидуална подкрепа, 
задоволяване на ежедневни 
потребности и правно консултиране 
или социално – психологическа 
подкрепа, включително чрез 
мобилни екипи за кризисна 
интервенция. Срокът на ползване на 
услугата е до 6 месеца. 

Ямбол  



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Общ. Ямбол 
Местополо-

жение 

Статус; 
Спазване на 

времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват  

2010 2011 2012 2013 2014    

27 Социална 
услуга  
“Домашен 
помощник“ 

Стари хора , лица и деца с 
увреждания, в това число 
самотни стари хора и 
живеещи в изолирани 
райони от общината 

Населените 
места на 
община Ямбол 

210 250 98 0 0 Грижа в семейна среда за самотни 
възрастни хора и лица с увреждания 
или трудно мобилни лица при 
организиране на бита и подпомагане 
възможността за самообслужване 

  

28 Клуб на 
пенсионера  

     6 6  Ямбол -   
брой 6  

Налична 

29 Клуб на 
инвалида  

         Налична 

30 Приемна 
грижа – 
Проект, по 
който Община 
Ямбол е 
партньор 

Кандидати за приемни 
родители и приемни 
семейства, семейства на 
близки и  роднини; деца в 
общността, в риск от 
изоставяне  и техните 
семейства, деца настанени в 
специализирани институции 

Община Ямбол 
и община 
Тунджа 

     Предоставяне на соц. услуга 
„Приемна грижа”; индивидуална 
работа с децата, подготовка за 
настаняване и проследяване на всеки 
конкретен случай; обучение и 
подкрепа на семействата на роднини 
и близки при които има настанени 
деца, провеждане индивидуална и 
групова супервизия на приемните 
семейства 

Община 
Ямбол – 
администрато
р и 
счетоводител; 
в сградата на 
КСУДВ – 
двама соц. 
работници 

Налична 

31 Социална 
услуга „Личен 
асистент”, 
Проект по ОП 
„РЧР”, по 
която Община 
Ямбол е 
партньор, а 
АСП е 
бенефициент 

Лица с ТНР 90 и над 90 % с 
право или без право на 
чужда помощ в т.ч. деца с 
трайни увреждания 

Община Ямбол    Прое
кт -  
6480 
часа 
Личн
и 
асист
енти 
46 
бр. 

Прое
кт -  
8880 
часа 
Лич
ни 
асис
тент
и  67 
бр. 

Подобряване качеството на живот на 
потребителите на услугата, чрез 
качествена грижа в домашна среда, 
целенасоченост и гъвкавост на 
предоставяните социални услуги, 
както и създаване възможност за 
професионално развитие на 
членовете на семейства, в които има 
лице с трайно увреждане 

Община 
Ямбол 

Налична 

32 Социална 
услуга по 
проект „Грижа 
и подкрепа в 
дома” по ОП 
„РЧР” 

Лица с трайни увреждания 
или самотно живеещи лица. 

Община Ямбол    81 
потре
бител
и 

134 
потр
ебит
ели 

Подпомагат се лица с трайни 
увреждания, деца и възрастни хора 
при самообслужване, при 
осъществяване на социални контакти 
и поддържане на техния бит и 
хигиена 

Община 
Ямбол 

Налична 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Общ. Ямбол 
Местополо-

жение 

Статус; 
Спазване на 

времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват  

2010 2011 2012 2013 2014    

33 Обществена 
трапезария, 
Проект между 
Фонд 
„Социална 
закрила” и 
Община Ямбол 

Лица и семейства в 
неравностойно социално 
положение. 

Община Ямбол    81 
потре
бител
и 

81 
потр
ебит
ели 

Предоставяне на топъл обяд на лица 
в неравностойно социално 
положение, обект на социално 
подпомагане в Дирекция „Социално 
подпомагане” 

Община 
Ямбол 

Налична 



Планирани услуги в община Тунджа 

 
№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата 
Общ. 

Тунджа 
Местополо-

жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

1 

 

 

 

Центрове за 
обществена 
подкрепа 

Деца в риск и техните 
семейства - (деца, 
отглеждани от един 
родител,  деца в 
многодетни семейства, 
деца изоставяни на ниво 
родилен дом и 
настанени деца в 
ДМСГД;  деца на 
непълнолетни родители; 
деца в риск от отпадане 
от училище; деца с 
отклоняващо се 
поведение; деца жертви 
на насилие и трафик) 
Бременни момичета и 
жени с риск за 
изоставяне на децата си. 

Община 
Тунджа 

0 0 0 0 20 Превенция на изоставяне; 
Подкрепа на семейството 
при отглеждане на детето; 
работа с деца и родители за 
връщане в училище, 
Консултации;  
Услуги за 
деинституционализация 
Реинтеграция в семейството 

В населени 
места на 
общ. 
Тунджа” с 
подходящ 
сградов 
фонд 

Нова:  
  
Реализиран проект, 
финансиран чрез 
ФСЗ през 2014 г 
партньорство с НЧ” 
Просвета-1910” с. 
Тенево 
Планирана за 
разкриване като 
ДДД  през 2015 г 

2 Приемна 
грижа 

Грижа за изоставени 
деца 

Всички 
общини от 
областта 

1 4 2 4 
приемни 
семейств
а 

4 
прием
ни 
семейс
тва 

Провеждане на 
информационни кампании, 
обучение, подбор и наемане 
на приемни родители, 
наблюдение и подкрепа за 
приемните родители и 
приемните деца, 
възстановяване и/или 
поддържане на връзки със 
семейството 
 

Община 
Тунджа 

Налична; 
С тенденция за 
разширяване, в т.ч. 
и участие по схеми 
с външно 
финансиране или 
партьорство през 
периода 2012-2015  

3 ЦНСТ Младежи с увреждания община 
Тунджа и за 

0 0 0 0 0 Резидентна грижа семеен 
тип-24 часово обгрижване 

 На 
територията 

Не е разкрита 
планирана през 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Общ. 
Тунджа 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

ползватели от 
всички 
населени 
места от 
областта. 

Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи; 
Осигуряване на здравни и 
образователни услуги  
 

на община 
Тунджа 

2015 за разкриване 
чрез външно 
финансиране.  

4 ЦНСТ Младежи с ментални 
увреждания 

община 
Тунджа и за 
ползватели от 
всички 
населени 
места от 
областта. 

0 0 0 0 0 Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи; 
Изграждане на умения за 
самостоятелен живот; 
Осигуряване на здравни и 
образователни  

 На 
територията 
на община 
Тунджа 

Не е разкрита 
планиране през 
2013-2015 за 
разкриване чрез 
външно 
финансиране.    

5 ЦСРИ (ДДД) Лица с увреждания 
(физически, ментални 
или множествени); 
деца с НВСА, 
отглеждани в семейна 
среда ; възрастни лица с 
двигателни, възрастни 
лица, прекарали 
заболявания, довели до 
ограничаване на 
двигателни функции, 
речево-говорни 
дефицити, застрашени 
от институционализация 

Общ.Тунджа 
и областта 

0 0 25 30/25 25 Медицинска рехабилитация; 
Социална рехабилитация; 
Консултиране – правно, 
здравно, социално, 
психологическо; Програми 
за социални умения за 
самостоятелен живот; 
Посредничество пред 
различни институции; 
Дейности в домашна среда; 
Консултации и 
посредничество; 
Медицинска рехабилитация 
Обучение на близките за 
ежедневна рехабилитация; 
Кризисна интервенция. 

с. Калчево Налична: 
Делегирана от 
държавата дейност 
от 2012 г. 

6 ЦСРИ  Лица с увреждания 
(физически, умствени и 
множествени); 
Деца с увреждания 
отглеждани в семейна 
среда  (физически, 
умствени и /или 
множествени); 
  

Общ.Тунджа 
и областта 

0 0 0 0 0 Медицинска рехабилитация; 
Социална рехабилитация; 
Консултиране; Програми за 
социални умения за 
самостоятелен живот; 
Посредничество пред 
различни институции; 
Дейности в домашна среда; 
Консултации и 

 На 
територията 
в община 
„Тунджа” в 
подходяща 
сграда 

Не е разкрита 
планирана за 
стартиране през 
периода 2014-2015 
чрез външно 
финансиране 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Общ. 
Тунджа 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

/ При  възможност – и за 
седмична грижа/ 

посредничество; 
Медицинска рехабилитация 
Обучение на близките за 
ежедневна рехабилитация. 

7 

 

 

Защитено 
жилище 

Хора с ментални / 
психични увреждания 

община 
Тунджа -  за 
жителите на  
населените  
места и  от 
областта 
 

0 0 0 0 0 Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи; 
Изграждане на умения за 
самостоятелен живот; 
Социални, образователни, 
здравни, информационно-
консултантски и други 
услуги в зависимост от 
нуждите на потребителите 

На 
територията 
на община 
Тунджа 
 
  

Не е разкрита 
планирана за 
стартиране през 
периода 2013-2015 
чрез външно 
финансиране. 

8 

 

Защитено 
жилище 

Хора с  деменция или 
изведени от СИ  

община 
Тунджа -  за 
жителите на  
населените  
места и  от 
областта 
 

0 0 0 0 0 Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи; 
Изграждане на умения за 
самостоятелен живот; 
Социални, образователни, 
здравни, информационно-
консултантски и други 
услуги в зависимост от 
нуждите на потребителите 

На 
територията 
на община 
Тунджа 

Не е разкрита 
планирана за 
стартиране през 
периода 2013-2015 г  
чрез външно 
финансиране  

9 Защитено 
жилище 

Хора с физически 
увреждания 

община 
Тунджа -  за 
жителите на  
населените  
места и  от 
областта 
 

0 0 0 0 0 Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи; 
Изграждане на умения за 
самостоятелен живот; 
Социални, образователни, 
здравни, информационно-
консултантски и други 
услуги в зависимост от 
нуждите на потребителите 

На 
територията 
на общ. 
Тунджа 

Не е разкрита 
планирана за 
стартиране през 
периода 2013-2015 г  
чрез външно 
финансиране  

10 Център за 
временно 
настаняване 

Социални услуги 
насочени към бездомни 
пълнолетни лица и/или 
останали в безпомощно 
състояние 

Общ. Тунджа 
– за жителите 
на  населените  
места и  от 
областта 

0 0 0 0 0 Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи; 
Изграждане на умения за 
самостоятелен живот; 
Социални, образователни, 
здравни, информационно-

На 
територията 
на община 
Тунджа 

 Не е разкрита, 
планирана за 
стартиране през 
периода 2013-2015 г 
чрез външно 
финансиране 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Общ. 
Тунджа 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

консултантски и други 
услуги в зависимост от 
нуждите на потребителите 

11 Дневен 
център за 
стари хора 

самотно живеещи стари 
хора с ниски доходи, 
които могат да се 
обслужват сами 
 

с.Генерал 
Инзово 

30 30 30 30/60 60 Здравно, правно и социално 
консултиране; 
Посредничество с други 
институции; Осигуряване на 
храна; Организиране на 
свободно време и отдих. 
Развиване и на други услуги 
в подкрепа на старите хора, 
чрез комбиниране ресурсите 
на различни налични 
дейности и услуги      
 

Ген. Инзово,  
Скалица и 
др населени 
места на 
територията 
на община 
Тунджа с 
подходящ 
сграден 
фонд 

Налична в с. Г. 
Инзово; 
С необходимост от 
разширяване на 
капацитета; 
планирано 
увеличение на 
местата  2013-2015 
г; 
Нова: 
Разкрит  ДЦСХ от 
01.04.2014 г. в с. 
Скалица с 
капацитет 30 места 

12 Домашен 
социален 
патронаж 

Стари хора и лица с 
увреждания, в това 
число самотни стари 
хора и живеещи в 
изолирани райони 

с. Болярско, с. 
Бояджик, с. 
Гълъбинци, с. 
Безмер, 
с.Златаре 

80 80 90 90 90 Подпомагане на стари хора 
и лица с увреждания в 
дейности от всекидневния 
им живот чрез предоставяне 
на модулни пакети от 
услуги 

с. Болярско 
– сградата 
на ДСХ 

Налична 
С тенденция за 
увеличаване на 
капацитета 2011-
2015 г. 

13 Домашен 
социален 
патронаж 
”Тунджа” 

Стари хора и лица с 
увреждания, в това 
число самотни стари 
хора и живеещи в 
изолирани райони 

с. Межда, 
с. Савино,  
с. Меден 
кладенец. 
с.Миладиновц
и с 
възможност за 
включване и 
на други 
населени 
места от    
община 
Тунджа 

100 100 100 100 100 Подпомагане на стари хора 
и лица с увреждания в 
дейности от всекидневния 
им живот чрез предоставяне 
на модулни пакети от 
услуги 

Осигуряване 
доставка на 
храна  чрез 
кетъринг 
услуга; 
администри
ра се от 
община 
Тунджа 

Налична от 
01.09.2010г. 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Общ. 
Тунджа 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

14 Общинска 
обществена 
трапезария 

Стари хора и лица с 
увреждания, в това 
число самотни стари 
хора и живеещи в 
изолирани райони от 
общината 

18 населени 
места от 
общ.Тунджа 

200 200 200 200 200 Осигуряване на топла и 
питателна храна през зимата 
или целогодишно 

 
 

доставка на 
храна  чрез 
кетъринг 
услуга; 
администри
ра се от 
община 
Тунджа 

Наличнаот 2009 г. 

15 Социална 
услуга 
„Личен 
асистент“ 

Лица и семейства в 
надтрудоспособна 
възраст; лица и деца с 
увреждания; 
самотни стари хора,  
в риск от 
институционализация   

Населените 
места на 
община 
„Тунджа“ 

15 30 30 60 91 Осигуряване на грижа в 
семейна среда за самотни 
възрастни хора и/или  лица, 
в т.ч. деца  с увреждания 
или трудно мобилни лица, 
нуждаещи се от постоянно 
обгрижване, като 
алтернатива на 
институционалната грижа 

Община 
Тунджа 

Налична чрез 
реализираните от 
ДСП Ямбол  НП  
АХУ и ОПРЧР  
Планиране за 
осигуряване на 
услугата чрез 
външно 
финансиране 2012-
2014 г. чрез Схема 
Алтернативи; 
 

16 Социална 
услуга 
“Социален 
асистент“ 

Лица и деца с 
увреждания, в това 
число възрастни лица, 
нужадаещи се от 
дейности и подкрепа, в 
риск от социална 
изолация. 

Населените 
места на 
община               
„ Тунджа“ 

30 20 0 0 0 Грижа в семейна среда и 
общността  за  възрастни 
хора и лица, в т.ч.деца с 
увреждания или трудно 
мобилни лица, в подкрепа 
на социалното им 
включване 

Общ. 
Тунджа 

Налична до 
30.09.2010 по ОП 
РЧР ; Предложена 
за ДДД през 2012 и 
2013 г.;Планиране 
за осигуряване на 
услугата чрез 
външно 
финансиране 2012-
2015 г. 

17 Социална 
услуга “ 
Домашен 
помощник“ 

Възрастни лица и 
семейства, в т. ч. и деца 
с   увреждания , 
живеещи в изолирани 
райони от общината 

Населените 
места на 
община               
„ Тунджа“ 

0 40 0 0 0 Помощ и подкрепа в 
семейна среда за  възрастни 
хора и лица, в т.ч. и деца с 
увреждания или трудно 
мобилни лица при 
организиране на бита и 
самообслужването 

 Населените 
места на 
община               
„ Тунджа 

Нова- предвидено 
стартиране на 
проектните 
дейности със 
средства от  външни 
донори   



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Общ. 
Тунджа 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

18 Звено за 
услуги в 
домашна 
среда 

Безработни лица в 
трудоспособна възраст; 
Лица, в т.ч. и деца с 
увреждания; Възрастни 
и самотни лица със 
затруднения в 
организиране на 
домашния бит 

 Населените 
места на 
община               
„ Тунджа 

   32 
75 

32 
85 

Осигуряване на подкрепа в 
домашна среда чрез 
предоставяне на : дейности 
за лична помощ; 
дейности,насочени в 
подкрепа на социалното 
включване; комунално-
битови дейности. 

Населените 
места на 
община               
„ Тунджа” 

Нова – проектно 
финансиране по 
схема „ Помощ в 
дома”2013-2014 г. 
Възможности за 
осигуряване на 
устойчивост на 
дейностите 2014-
2015 

19 Комплекс за 
подкрепа на 
възрастни 
лица, лица с 
увреждания 
и самотни 
стари хора 

пълнолетни и/или стари 
хора и лица с 
увреждания, в това 
число самотни стари 
хора и живеещи в 
изолирани райони,  в 
община Тунджа и 
съседните села 
 

с. Калчево  и / 
или други 
населени 
места от 
състава на 
общ. Тунджа 

   0 0 Комбинира ресурсите на 
различни налични дейности 
и услуги на територията на 
дадена община (Дневен 
център за стари хора; 
Домашен социален 
патронаж, Клуб на 
пенсионера, Социална 
кухня/ обществена кухня, 
заети по програма 
„Социални услуги в семейна 
среда“, НП ОСПОЗ и др.) с 
цел оптимизирането и 
ефективното им използване 
при предоставяне на услуги 
за  рискови общности и 
групи  

 територията 
на общината 
в подходяща 
материална 
база в 
населените 
места на 
община 
„Тунджа” 

Не е разкрита. 
За проучване на 
възможностите за 
създаването им до 
2015 г. 

20 Център за 
развитие на 
общности 

лица в риск, живеещи в  
компактни ромски 
квартали 
 

Населените 
места от общ. 
Тунджа 
 

0 0 0 0 
 

0 Осигурява подкрепа за 
развитие на хора в 
неравностойно положение 
чрез директна работа в 
общността и с институциите  
чрез предлагане на  
посредничество за достъп до 
услуги 

Подходяща 
материална 
база в 
населените 
места на 
община 
Тунджа 

Не е разкрита 
предвидено  
стартиране на 
проектните 
дейности от 2011-
2015 г. 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Общ. 
Тунджа 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

21 Център за 
развитие на 
общности 

лица в риск, живеещи в  
компактни ромски 
квартали 

 Населените 
места от общ. 
Тунджа 

0 0 0 0 0 Осигурява подкрепа за 
развитие на хора в 
неравностойно положение 
чрез директна работа в 
общността и с институциите  
чрез предлагане на  
посредничество за достъп до 
услуги  

 На 
територията 
на община 
„Тунджа 

Не е разкрита 
предвидено  
стартиране на  
проектните 
дейности  от 2011-
2015г. по ПСВ 

22 Център за 
развитие на 
общности 

Общностен център за 
подкрепа на деца и 
семейства в риск  от 
социално изключване;  
специализирана работа 
с деца с намалена 
възможност за социална 
адаптация 
 

Населените 
места в общ. 
Тунджа 
 

0 0 0 0 
 

0 Осигурява подкрепа за 
развитие на хора в 
неравностойно положение 
чрез директна работа в 
общността- кабинет за ранна 
интервенция на деца с 
увреждания, семеен център, 
кабинети за семейна 
подкрепа; чрез 
посредничество за достъп до 
други услуги; мобилни 
интегрирани услуги; 
кабинет за Ранна 
интервенция на 
уврежданията” 

с. Кабиле Не е разкрита 
предвидено  
стартиране на 
проектните 
дейности от 2011-
2015 г. по ПСВ 

23 Семейни 
центрове 

Подкрепа за  деца и 
семейства в риск 

Населените 
места в общ. 
Тунджа 

   0 0 Подкрепа за деца от 0-3 год. 
възраст  чрез осигуряване на 
почасова или дневна грижа; 
предоставяне на 
интегрирани мобилни 
услуги в подкрепа на млади  
родители и др. 

 На 
територията 
на община 
„Тунджа” 

Не е разкрита 
предвидено  
стартиране на 
проектните 
дейности от 2011-
2015  г. по ПСВ 

24 Кабинети за 
семейна 
подкрепа 
/ мобилна 
услуга/ 

Подкрепа за деца и 
семейства в риск 

Населените 
места със 
срещни 
детски 
градини 

   0 0 Подкрепа за развитие на 
деца и родители  в 
неравностойно положение 
чрез директна работа в 
общността;   предоставяне 
на мобилни интегрирани 
социални, здравни, 

Подходяща 
материална 
база 

Не са разкрити 
предвидено  
стартиране на 
проектните 
дейности от 2011-
2015 г.по ПСВ 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Общ. 
Тунджа 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

образователни  и 
консултативни услуги в 
подкрепа на родителството. 

25 Програми за 
интегриране 
на деца с 
увреждания 

Деца с увреждания и 
техните семейства 

Началните и 
основните 
училища  на 
територията 
на община              
“ Тунджа“ 

0 0 0 18 20 Осигуряване възможности 
на деца със специални 
образователни потребности 
да се обучават в 
интегрирана образователна 
среда под ръководство и 
подкрепата на ресурсни 
учители 

Началните и 
основните 
училища  на 
територията 
на община 
„Тунджа”  

Нова за планиране 
след 2011 -2012 г.  
Увеличаване 
обхвата на деца със 
СОП, обучавани  в 
предучилищна и 
училищна  среда. 

26 Дом за стари 
хора, село 
Болярско 

Институционална грижа 
за лица навършили 
възраст за придобиване 
право на пенсия за 
осигурителен стаж и 
възраст, съгласно КСО 

Потребители 
от цялата 
област 

25 30 30 30 30 Специализирана институция 
-постоянно 24-часово 
обгрижване 

с. Болярско Налична с 
предвидено 
разширяване на 
капацитета или през 
2011 г.-2015 г. 

27 ЗЖ за 
възрастни 

За самотно живеещи 
възрастни  хора 

Потребители 
от цялата 
област 

0 0 0 0 0 Осигуряване на грижа за 
самотно живеещи стари  
хора, с цел предотвратяване 
настаняване в СИ 

Населено 
място от 
общ. 
Тунджа 

Не е разкрита 
проучване на 
възможностите за 
създаването му до 
2015 г. 

28 ЗЖ за 
възрастни 

За самотно живеещи 
възрастни хора 

Потребители 
от цялата 
област 

0 0 0 0 0 Осигуряване на грижа за 
самотно живеещи стари 
хора, с цел предотвратяване 
настаняване в СИ 

Населено 
място от 
общ. 
Тунджа 

Не е разкрита 
проучване на 
възможностите за 
създаването му до 
2015 г. 

29 ДСП с. 
Победа – 
Социално 
предприятие 
за 
обществено 
хранене 

Лица в неравностойно 
положение на пазара на 
труда; възрастни и стари 
хора в затруднение да 
организират своя бит; 
лица с увреждания  

с. Победа, 
с.Челник, 
с. Асеново,  
с. Каравелово, 
с.Сламино, 
с.Робово,  
с. Могила, 
с.Чарган, 
с.Търнава; 

     6 
100 

6 
100 

Предоставяне на трудова 
ангажираност на 6 
безработни лица от рискови 
общности под формата на 
„защитена заетост” и 
осигуряване пакет социални 
услуги на 100 потребители в 
обичайната домашна среда 
от 11 населени места 

С. Победа Съществуваща от 
2012 г. 
Реализирана с 
външно 
финансиране по 
ОПРЧР схема Нови 
възможности чрез 
проект.  
Планирана за 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Общ. 
Тунджа 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

с.Стара река, 
с.Козарево  

местна дейност от 
2013 г. с общинско 
финансиране и 
осигуряване на 
ресурси от външни 
източници – От 
09.07.2013 
общинска дейност. 
От 2014 г. – 
второстепенен 
разпоредител 

30. Мобилен 
център за 
социални 
услуги 

Осигуряване на 
социална подкрепа на 
деца и семейства в 
неравностойно 
положение от мобилен 
интердисциплинарен 
екип 

Населените 
места от общ. 
Тунджа 

   0 0 Подпомагане на деца и 
семейства в неравностойно 
положение чрез 
консултации, 
рехабилитеция, извършване 
на дребни по мащаб 
ремонтни дейности, 
повишаване на родителския 
капацитет. Услугата е 
разкрита и  се предоставя по 
Споразумение с МТСП по 
ПСВ,  проект „Желани 
пространства…”  

Кабинетите 
на здравните 
медиатори, 
ЦДГ и/ или  
други 
специално 
обособени 
за целта 
места 

Нова – предвидено  
стартиране на  
проектните 
дейности  от 2011-
2015г. по ПСВ 

31. Социални 
трапезарии 
По програма 
„ Топъл 
обяд” 

Осигуряване на обедно 
хранене на деца в 
неравностойно 
социално положение от 
учебните заведения в 
селата Крумово и Завой 

НУ в селата 
Крумово и 
Завой 

   100 100 Подпомагане на 
осигуряването на 
пълноценни условия за 
целодневна организация на 
образователния процес на 
деца в неравностойно 
социално положение чрез 
съвместни проекти на 
Областния съвет на БЧК и 
Община „Тунджа” по 
Програма „Топъл обяд”. 

Началните 
училища в 
община 
„Тунджа” 

Налична. Реализира 
се като съвместна 
дейност между 
община „Тунджа”  и 
ОС на БЧК - Ямбол 

32 Общински 
трапезарии 

 Подпомагане на 
рискови лица и 

Населени 
места в 

   100 100 Осигуряване на безплатно 
хранене на лица в 

Населени 
места от 

Налична –  
Осигурено външно 



№ Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Общ. 
Тунджа 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
 Целеви групи Териториален 

обхват  
2010 2011 2012 2013 2014 

семейства с ниски 
доходи, обект на 
социално подпомагане, 
самотни възрастни лица 
с ниски доходи или без 
доходи и близки, които 
да се грижат за тях; 
скитащи и бездомни 
лица 

община 
„Тунджа” 

неравностойно социално 
положение на територията 
на община „ Тунджа” 

община 
„Тунджа” с 
концентраци
я  на 
рискови 
групи 

финансиране от 
фонд „Социална 
закрила” на МТСП  
по проект  

33 Общински 
трапезарии 

Подпомагане на 
рискови лица и 
семейства с ниски 
доходи, обект на 
социално подпомагане, 
самотни възрастни лица 
с ниски доходи или без 
доходи и близки, които 
да се грижат за тях; 
скитащи и бездомни 
лица 

Населени 
места в 
община 
„Тунджа” 

   280 358 Осигуряване на безплатно 
хранене на лица в 
неравностойно социално 
положение на територията 
на община „ Тунджа” 

Населени 
места от 
община 
„Тунджа” с 
концентраци
я  на 
рискови 
групи 

Налична –  
Чрез публично –
частно 
партньорство; 
Партньорство с 
НПО; Осигурено 
външно 
финансиране от 
фонд „Социална 
закрила” на МТСП  
по проект  

34 Дневен 
център за 
възрастни 
хора с 
увреждания 

 Лица с увреждания 
(физически,ментални, 
психични или 
множествени) 
 
 
  

С. Веселиново 
Общ. „ 
Тунджа” 

    0 20 Медицинска рехабилитация; 
Социална рехабилитация; 
Консултиране; Програми за 
социални умения за 
самостоятелен живот; 
Посредничество пред 
различни институции; 
Обучение за извършване на 
дейности в домашна среда; 
Медицинска рехабилитация 
Обучение на близките за 
ежедневна рехабилитация; 
Кризисна интервенция. 

Община 
„Тунджа” с 
подходяща 
сградова 
база 

 Нова : 
 Разкрита  е като 
самостоятелна ДДД  
от 01.02.2014 г. 
След провеждане на 
конкурсна 
процедура 
предоставено 
управление на 
СНЦ”Каритас - 
София” 

 



  Планирани услуги в община Стралджа 
№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Община Стралджа 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местопо-
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 

Спазване 
времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Консултати
вен кабинет 
към 
МКБППМН 

Деца от 6 до 18години Община 
Стралджа 

20 20 30 30 30 Консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви 

Стралджа В процес на 
откриване 

2 Център за 
обществена 
подкрепа 

Деца от 0 до 18 години; 
Уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години от 
всички населени места в 
общината; Деца  от 
СПИ;Деца необхванати, 
отпаднали и в риск от 
отпадане от училище; 
Деца жертви и 
извършители на насилие 

Община 
Стралджа 
  

15 15 15 15 15 Комплекс от социални услуги, 
свързани с превенция на 
изоставянето, превенция на 
насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и 
реинтеграция на деца, обучение в 
умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви 
 

Стралджа Налична от 
01.10.2010 
  
  

3 Домашен 
социален 
патронаж 
Общинска 
дейност 

Деца и лица с различни  
увреждания; Самотно 
живеещи стари хора с 
увреждания и/или със 
затруднения в 
самообслужването, които 
имат нужда от грижа в 
семейна среда. 
Самотно живеещи стари 
хора в отдалечени нас. 
места без достъп до услуги 

Стралджа, 
Зимница, 
Джинот, 
Чарда, 
Воденичане
Лозенец 
Войника, 
Тамарино, 
Александро
во, 
Саранско; 
Каменец, 
Поляна  

150 
 

150 150 150 150 През 2010 се изпълняват дейности за 
доставка на храна Медицинско 
обслужване.    
  

Стралджа 
 
 
 
 
Войника 
 
 
 
Каменец 
  

Налична 
  
 
 
 
Налична 
 
  
 
Налична 

4 Личен 
асистент 

Деца и лица с различни  
увреждания.Стари хора с 

община 
Стралджа 

     Осигуряване на грижи в семейна 
среда за лица, нуждаещи се от 

Община 
Стралджа 

Финансира се по 
национални 



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Община Стралджа 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо-
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 

Спазване 
времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

услуга в 
общността по 
национална 
програма    

трайни увреждания, или с  
тежко здравословно 
състояние, които не могат 
или са много затруднени 
да се обслужват сами 

постоянно обгрижване в 
ежедневието си, като успоредно се 
осигурява заетост на лицето от 
семейството, което го обгрижва 

програми година 
за година 

5 Личен 
асистент 
услуга в 
общността  
по ОПРЧР     

Деца и лица с различни  
увреждания.Стари хора с 
трайни увреждания, или с  
тежко здравословно 
състояние, които не могат 
или са много затруднени 
да се обслужват сами 

община 
Стралджа 

 40 17 31  41 Осигуряване на грижи в семейна 
среда за лица, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в 
ежедневието си, като успоредно се 
осигурява заетост на лицето от 
семейството, което го обгрижва 

Община 
Стралджа 

Финансира се по 
национални 
програми година 
за година 

6 Социален 
асистент - 
услуга в 
общността 
по 
национална. 
програма 
  

Деца и лица с различни  
увреждания Самотни 
стари хора с трайни 
увреждания, или в тежко 
здравословно състояние, 
които не могат или са 
много затруднени да се 
обслужват сами  

Община 
Стралджа 

     Осигуряване на грижи в семейна 
среда за лица, които поради 
различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот и са в риск от  
зависимост от институционален тип 
грижи. 

Община 
Стралджа 

Финансира се по 
национални 
програми година 
за година 

7 Социален 
асистент- 
услуга в 
общността по 
ОПРЧР   

Деца и лица с различни  
увреждания Самотни 
стари хора с трайни 
увреждания, или в тежко 
здравословно състояние, 
които не могат или са 
много затруднени да се 
обслужват сами 

Община 
Стралджа 

   36   Осигуряване на грижи в семейна 
среда за лица, които поради 
различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот и са в риск от  
зависимост от институционален тип 
грижи 

Община 
Стралджа 

Финансира се по 
ОПРЧР – 
дейност община   
и НПО 

8 Домашен 
помощник - 
услуга в 
общността по 
ОПРЧР    

Самотни стари хора с 
трайни увреждания, и/или 
в силно нарушено 
здравословно състояние, 
които не могат или са 
затруднени да се 
обслужват сами и да 
организират бита си 

Община 
Стралджа 

 88 80    Осигуряване на грижи в семейна 
среда на самотни стари хора, които 
поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот. Помощ при 
организирането на ежедневни 
битови потребности. 

НПО,Общ
ина 
Стралджа 

Финансира се по 
ОПРЧР – НПО и 
община  
Стралджа  



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Община Стралджа 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо-
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 

Спазване 
времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

9 Домашен 
помощник –   
услуга в 
общността по 
национална 
програма   

Самотни стари хора с 
трайни увреждания, и/или 
в силно нарушено 
здравословно състояние, 
които не могат или са 
затруднени да се 
обслужват сами и да 
организират бита си 

Община 
Стралджа 

 20    Осигуряване на грижи в семейна 
среда на самотни стари хора, които 
поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот. Помощ при 
организирането на ежедневни 
битови потребности. 

Община 
Стралджа 

Финансира се по 
национални 
програми година 
за година 

10 Домашен 
чистач услуга 
в общността 
по национална 
програма   
/НП 
Социални 
услуги в 
семейна 
среда/ 

Самотни стари хора с 
трайни увреждания, и/или 
в силно нарушено 
здравословно състояние, 
които не могат или са 
затруднени да се 
обслужват сами и да 
организират бита си 

Община 
Стралджа 

 10    Осигуряване на грижи в семейна 
среда на самотни стари хора, които 
поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот. Помощ при 
организирането на ежедневни 
битови потребности. 

Община 
Стралджа 

Финансира се по 
национални 
програми година 
за година 

11 ЦСРИ за 
възрастни и 
за деца 

Лица и деца с увреждания  
Семейства на деца и лица с 
увреждания. Хора с 
психически увреждания 
 

Стралджа 50 50 50, 
ползв
али 
услуг
и 121 

35, 
ползв
али 
услуг
и 140 

35,  
сред-
на  
мес. 
заето
ст 37 

Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации – 
социални, здравни, психологически, 
трудотерапия; Умения за 
самостоятелност; Мобилни услуги 
от рехабилитатор и психолог 

Стралджа  Налична 

12 ЦСРИ за   
деца 

Деца с увреждания  
Семейства на деца   с 
увреждания. Деца с 
психически увреждания 
 

Стралджа       Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации – 
социални, здравни, психологически, 
трудотерапия; Умения за 
самостоятелност; Мобилни услуги 
от рехабилитатор и психолог 

Стралджа Не се налага 
разкриване на 
нова услуга 

13 ЗЖ Пълнолетни лица с 
умствена изостаналост 

Община 
Стралджа 

      Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи за пълнолетни 
лица с умствена изостаналост в 
среда, близка до семейната 

с. 
Зимница, 

Нова за 
планиране след 
2011 г. 

14 Комплекс за 
подкрепа  
на стари 

Стари хора и лица с 
увреждания, в това число 
самотни стари хора и 

Община 
Стралджа 

       •Предоставяне на модулни пакети от 
услуги  
•Предоставяне на храна по модулен 

Стралджа Нова ,  
комбинирани 
ресурси  



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Община Стралджа 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо-
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 

Спазване 
времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

хора живеещи в изолирани 
райони, във общинските 
центрове и прилежащите 
им села ; 
в пенсионна възраст, 
живеещи в отдалечени 
населени места в 
общината;    
 

пакет (с възможност на избор от 
ползвателите) 
•Поддържане на лична и битова 
хигиена;  
•Извършване на битови услуги -  
заплащане на сметки за 
електроенергия, вода и телефон; 
закупуване на продукти и вещи от 
първа необходимост със средства на 
клиента и др.;  
•Извършване и/или съдействие на 
дребни ремонти в дома; 
•Съдействие при изготвяне на 
необходими документи за явяване на 
ТЕЛК; 
•Помощ при общуване, поддържане 
и осъществяване на социални 
контакти, занимания в дома и извън 
него; 
•Организиране на дейности за 
уплътняване на свободното време и 
социални  контакти; 
•Здравно-медицинска подкрепа  
•Медицински манипулации  

2012 - 2015 

15 ДВХУИ 
с.Маленово 
  

Възрастни хора с умствена 
изостаналост 

Ползватели 
от цялата 
страна 

64           63 62 61 60 Постоянна грижа; Рехабилитация; 
Терапия; Мед. и стоматологични 
грижи; Групова и индивидуалнa 
работа; Функ. и занимателна 
трудотерапия; Спец.педагогика; 
Организиране на свободно време 

Маленово Налична 

16 ДСХ със 
среда, близка 
до 
домашната 
 

Стари хора със 
затруднения в 
самообслужването, с 
нужда от резидентна 
грижа 

Община 
Стралджа 

       Специализирана институция– 
нужда от постоянно 24-часово 
обгрижване 

Стралджа Нова за 
планиране 
 



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Община Стралджа 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо-
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 

Спазване 
времеви график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

17 Обществена 
трапезария 
 

Деца и лица с 
увреждания,лица с ниски 
доходи 

община 
Стралджа 

  50    Осигуряване на топла и питателна 
храна през зимата. 

община 
Стралджа 

Нова за 
планиране по 
проект 

18. Обществен  
център за 
деца и 
семейства 

Деца от 0 до 7години и 
техните семейства 

Община 
Стралджа  

     Формиране и развитие на 
родителски умения; Ранна 
интервенция на уврежданията; 
Семейно консултиране и подкрепа; 
Здравна консултация; Интеграция на 
децата в детските градини и в 
предучилищните групи; 
Допълнителна подготовка за 
започване на училище. 

Община 
Стралджа 

Нова за 
планиране по 
проект 
„Социално 
включване” 

19 Клубове  на 
пенсионера 

Пенсионери и самотни 
стари хора, които нямат 
сериозни здравословни 
проблеми. 

община 
Стралджа 

200 300 350 380 400 Поддържане на лични и социални 
контакти. 

община 
Стралджа 

Налични в 
Стралджа, 
Воденичане, 
Палаузово, 
Зимница, 
Лозенец, 
Войника,  
Каменец, Чарда, 
Маленово, 
Тамарино и 
Първенец 

20 Клуб на 
хората с 
увреждания 

Хора с увреждания община 
Стралджа 

50 50 50 50 50 Поддържане на лични и социални 
контакти. 

община 
Стралджа 

Наличен 

21 Клуб на 
диабетика   

Диабетно болни хора община 
Стралджа 

150 150 150 150 150 Поддържане на лични и социални 
контакти. 

община 
Стралджа 

Наличен 

22 Назначаван
е на двама 
здравни 
медиатори 

Социално слаби и лица от 
етническите малцинства 

с. Лозенец 
с. Зимница 

50 
50 

60 
60 

   Осигуряване на връзка между лицата 
и личните лекари, лицата и отдел 
ЗД, лицата и Д-я „СП” 

с. Лозенец 
с. 
Зимница 

Нови за 
планиране 

 



Планирани услуги в община Елхово 
№  Услуга, вид     Потребители Капацитет  Община Елхово 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местопо- 
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 

Спазване 
времеви график 

 Целеви групи Териториал
ен обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 ЦСРИ”Света 
Марина” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деца с увреждания в 
семейна среда; 
Родители на деца с 
увреждания; 
Деца с увреждания, 
нуждаещи се от 
почасова грижа; 
Деца в неравностойно 
положение, настанени 
при близки, Деца, 
преживели насилие; 
Деца с отклоняващо 
поведение 

Община 
Елхово 
Община 
Болярово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 35 35 Дейности-социална интеграция, 
работа с роднини, връзки с 
обществеността,свободно време, 
отдих и развлечение 
Фокус на услугите-Логопедична, 
психологична,  социална 
рехабилитация; двигателна 
рехабилитация; 
трудотерапия;други терапии- 
музикална терапия, 
изобразително изкуство, 
приложно 
изкуство,приказкотерапия; 
образователни и обучителни 
занимания;групова работа- 
психогимнастика и тренинги за 
развитие на комуникативни и 
говорни умения.  

Гр. Елхово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Налична  
Увеличаване на 
капацитета след 
изграждане на 
ЦНСТ2 за деца с 
увреждане. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Приемна 
грижа 
 
 
 
 
 
 
Проект „И аз 
имам 
семейство” 
 
 

Грижа за изоставени 
деца. 
 
 
 
 
 
 
 

Община 
Елхово 
 
 
 
 
 
 
 
Община 
Елхово 

0 1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Информационни кампании, 
обучение, подбор и наемане на 
приемни родители, наблюдение и 
подкрепа за приемните родители 
и приемните деца, 
възстановяване и/или 
поддържане на връзки със 
семейството; 
 
Продължава работата и по проект 
„И аз имам семейство” – в 
община Елхово като превенция 
на институционализацията на 
децата 

Община 
Елхово 
 
 
 
 
 
 
 
Община 
Елхово 

Налична и 
разширяване на 
дейностите. 
 
 
 
 
 
 
Проектът се 
реализира за 
период от 
09.2011 г. до 
31.05.2015 г.  

3 ЦНСТ „ Къща 
като вкъщи” 

Деца в неравностойно 
положение; 

Община 
Елхово 

0 8 8 8 8 Индивидуализиране на работа с 
детето и семейството;работа със 

гр. Елхово 
 

От 01.03.2012г - 
ДДД 



№  Услуга, вид     Потребители Капацитет  Община Елхово 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо- 
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 

Спазване 
времеви график 

 Целеви групи Териториал
ен обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

Деца,  настанени при 
настойници; 
Деца от социални 
институции, 
изоставени деца; 
Деца от ПУИ-гр. 
Елхово 

 силните страни и ресурсите на 
детето и семейството; 
Насърчаване развитието на 
способностите и уменията на 
детето; Ограничен период на 
ползване на услугата; Работа в 
екип и в междуинституционално 
партньорство 

4. ЦНСТ 2 
 
Проект 
„Къща за 
нашите деца” 

Деца  и младежи с 
увреждания; Деца и 
младежи от ДДУИ, 
ДМСДГ и др. 

Община 
Елхово 
 

0 0 0 0 14 Проект „Къща за нашите деца” e 
финансиран по ОП РЧР. 
Проектът е реално допълване на 
приключилия проект  
„Подобряване на социалната 
инфраструктура в община 
Елхово, чрез изграждане на 1 
брой ЦНСТ”, чрез който е 
построена напълно нова сграда в 
гр. Елхово по ОП Развитие на 
селските райони. 
Капацитетът на ЦНСТ „Къща за 
нашите деца” е 12+2 деца и 
младежи с увреждания. В 
центъра ще бъдат настанени 12 
деца и младежи с увреждания, 
смесени по възраст, пол, степен 
на увреждане и ниво на 
автономност от специализирани 
институции.  Предвидени са и 2 
места за настаняване на 
деца/младежи от общността по 
спешност. 

гр. Елхово 
 

Нова - Проект 

Като част от 
проект „Детство 
за всички” на 
ДАЗД 
Средствата за 
изпълнение на 
дейностите по 
проекта са в 
размер на 
90676,93 лв. 
Продължителнос
та на проекта е 
11 месеца – до 
31.12.2014г. 

 

5. Личен 
асистент 
услуга в 
общността по 
национална 
програма   

Деца, лица и 
възрастни с 
увреждания, самотни 
стари хора 

община 
Елхово 

14 13 13 14 14 Осигуряване на грижи в семейна 
среда на хора, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в 
ежедневието си, както и 
предоставяне на алтернативен 
избор за професионално развитие 

община 
Елхово 

Налична 
 



№  Услуга, вид     Потребители Капацитет  Община Елхово 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо- 
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 

Спазване 
времеви график 

 Целеви групи Териториал
ен обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

 
 
 
 

на семейства, в които има лице с 
трайно увреждане. 
Предотвратяване на 
преждевременната 
институционализация. 

6. Личен 
асистент 
По оперативна 
программа  за 
2010г., 2011г, 
2012г , 2013г. 

Деца, лица и 
възрастни с 
увреждания, самотни 
стари хора 

община 
Елхово 

0 31 31 40 38 Осигуряване на грижи в семейна 
среда на хора, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в 
ежедневието си. Предотвратяване 
на преждевременната 
институционализация. 

община 
Елхово 

Налична 
По оперативна 
програма за 
съответната 
година. 

7. Домашен 
помощник 
услуга в 
общността по 
оперативна 
програма   

Деца, лица и 
възрастни с 
увреждания, самотни 
стари хора 

община 
Елхово 

30 30 30   Осигуряване на грижи в семейна 
среда на самотни стари хора, 
които поради различни 
ограничения от здравословен 
характер са изключени от 
социалния живот. Помощ при 
организирането на ежедневни 
битови потребности. 

община 
Елхово 

Налична до 
31.01.2012г . 
По оперативна 
програма за 2010 
и 2011г. 

8. Социален 
асистент  по 
схема „Помощ 
в дома” 
 

 Лица и възрастни с 
увреждания, самотни 
стари хора 

община 
Елхово 

   25 25 Осигуряване на грижи в семейна 
среда на самотни стари хора, 
които поради различни 
ограничения от здравословен 
характер са изключени от 
социалния живот. Помощ при 
организирането на ежедневни 
битови потребности. 

община 
Елхово 

Договор за 
изпълнение е 
сключен на  
19.11.2012г. и 
приключи на 
31.03.2014г.  

9. Защитено 
жилище за 
жени с 
умствена 
изостаналост 

Жени с умствена 
изостаналост 

община 
Елхово 

6 6 6 6 6 Осигуряване на резидентна 
грижа за жени, изведени от СИ 

община 
Елхово 

Налична-за 6 
жени 
потребители. 

10. Обществена 
трапезария 
 
 

Деца и лица с 
увреждания, лица с 
ниски доходи, 
семейства на 

община 
Елхово 

35 35 35 35 35 Осигуряване на топла и 
питателна храна през зимата.  

община 
Елхово 

По проект на 
МТСП и Фонд 
„Социална 
закрила” 



№  Услуга, вид     Потребители Капацитет  Община Елхово 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо- 
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 

Спазване 
времеви график 

 Целеви групи Териториал
ен обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

 социално 
подпомагане. 

11. Домашен 
социален 
патронаж 
 

Деца, лица и 
възрастни с 
увреждания, самотни 
стари хора 

община 
Елхово 

100 100 100 100 120 Насочена е към доставяне на 
храна, поддържане на хигиена в 
жилището, битови услуги. 

община 
Елхово 

Налична за 120 
патронирани, 
предстои 
разширяване на 
капацитета. 

12. Дом за стари 
хора, 
с.Чернозем 
 

Самотно живеещи 
стари хора 

община 
Елхово 

16 16 16 16 16 Специализирана институция, 
нужда от 24- часово обгрижване. 

с. Чернозем Налична за 16 
потребители. 

13. Клуб на 
пенсионера 

Пенсионери и 
самотни стари хора, 
които нямат сериозни 
здравословни 
проблеми. 

община 
Елхово 

150 150 150 200 200 Поддържане на лични и 
социални контакти. 

Елхово-2 
бр,  
с. Мелница 
Гранитово 
с. Раздел 
с. Кирилово 
с. Бояново 
с. Стройно 
с. Борисово 
с. Изгрев 
с. Трънково 
с. Лалково 
Г. Дервент 
с. Лесово 
Маломирово 

Налична- 
предстоят 
разкриване на 
такива 
пенсионерски 
клубове и в 
останалите села 
на община 
Елхово 

14. Клуб на 
хората с 
увреждания 

Деца, лица и 
възрастни с 
увреждания 

община 
Елхово 

250 250 250 200 180 Поддържане на лични и 
социални контакти. 

гр. Елхово Налична-  
Общинска 
дейност 



Планирани услуги в община Болярово 
№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата 
Местополо-

жение 
Статус; година за 

стартиране; 
спазване времеви 

график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Консултативен 
кабинет към 
МКБППМН 

Деца от 8 до 
18години 

Община 
Болярово 

     Консултиране и подкрепа на 
деца с противообществени 
прояви 

Болярово Не е разкрита 

2. Трапезария  
Общинска 
дейност- 
преструктурира
не в 
Домашен 
социален 
патронаж - 
Общинска 
дейност 

Възрастни лица; 
Самотно живеещи 
стари хора; Деца и 
лица с различни  
увреждания 
Възрастни лица; 
Самотно живеещи 
стари хора; Деца и 
лица с различни  
увреждания 

Община 
Болярово 
 
 
 
Община 
Болярово 

180 
 

180  
 
 
 
180 
 
 

 
 
 
 
180 

 
 

 

180 

 

Осигуряване на топла и 
питателна храна целогодишно. 
 
 
Ежедневна доставка на топла 
храна 

Болярово  
 
 
 
 
Болярово 

Налична до 
30.06.2012 
  
 
 
От 01.07.2012 г. 
налична 

3. Обществена 
трапезария – по 
проект 
 
 
 

Лица и семейства на 
месечно подпомагане 
по реда и условията 
на чл. 9 от ППЗСП; 
самотно живеещи 
лица и семейства, 
получаващи 
минимални пенсии; 
лица без доходи и 
близки, които да се 
грижат за тях  

община 
Болярово  

40 
 
 
 
 

40 40 
 
 
 

40 
 
 
 

40 Осигуряване на топла и 
питателна храна през зимата. 
 
 
 
 
 
 
 

Болярово 
 
 
 
 
 
 
 
 

Налична – по 
проект на МТСП-
Ф”СЗ” 
 
 
 
 
 
 

4. Личен асистент 
услуга в 
общността по 
национална 
програма    

Деца и лица с 
различни  
увреждания.Стари 
хора с трайни 
увреждания, или с  
тежко здравословно 
състояние, които не 
могат или са много 
затруднени да се 

община  
Болярово 

     Осигуряване на грижи в 
семейна среда за лица, 
нуждаещи се от постоянно 
обгрижване в ежедневието си, 
като успоредно се осигурява 
заетост на лицето от 
семейството, което го 
обгрижва 

община  
Болярово 

Финансира се по 
национални 
програми година 
за година 



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус; година за 
стартиране; 

спазване времеви 
график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

обслужват сами 
5. Личен асистент 

услуга в 
общността  по 
ОПРЧР     

Деца и лица с 
различни  трайни 
увреждания, които не 
са в състояние да се 
самобслужват  
 
- лица с трайни 
увреждания с 
ограничения или 
невъзможност за 
самообслужване в 
това число деца с 
трайни увреждания; 
 - възрастни хора с 
ограничения или 
невъзможност за 
самообслужване; 
 

община  
Болярово 

 12 12 10 
 
 
 
 
 
 
 
20 

12 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осигурени са всички условия, 
необходими за нормален живот 
и за задоволяване на 
ежедневните потребности на 
потребителите на социалната 
услуга „личен асистент”. 
 
•помощ за поддържане на 
лична хигиена; 
• помощ при обличане, 
събличане; 
• помощ при хранене; 
• помощ при вземане на 
лекарства, предписани от 
лекар; 
• помощ при 
рехабилитационни или други 
специализирани услуги; 
• придружаване до детско, 
учебно, болнично заведение, 
месторабота и др 
 

община  
Болярово 

Финансира се по 
ОПРЧР по проект 
„Подкрепа за 
достоен живот”  
 
 
 
Финансира се по 
ОПРЧР по проект 
„Помощ в дома”  

6. Социален 
асистент - 
услуга в 
общността по 
национална. 
програма 
  

Деца и лица с 
различни  увреждания 
Самотни стари хора с 
трайни увреждания, 
или в тежко 
здравословно 
състояние, които не 
могат или са много 
затруднени да се 
обслужват сами  
 

община  
Болярово 

     
 
 
 
 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда за лица, които 
поради различни ограничения 
от здравословен характер са 
изключени от социалния живот 
и са в риск от  зависимост от 
институционален тип грижи. 

община  
Болярово 

Финансира се по 
национални 
програми година 
за година 

7. Социален 
асистент- услуга 
в общността по 

Лица с трайни 
увреждания с 
ограничения или 

община  
Болярово 

   20 20 Помощ при поддържане на 
социални контакти, 
развлечения и занимания в 

община  
Болярово 

Финансира се по 
ОПРЧР –Проект 
„Помощ в дома”-



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус; година за 
стартиране; 

спазване времеви 
график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

ОПРЧР   невъзможност за 
самообслужване в 
това число деца с 
трайни увреждания; 
Възрастни хора с 
ограничения или 
невъзможност за 
самообслужване 

дома и извън него; 
придружаване при посещения 
на кино, театър, изложби, 
концерти и други;  помощ при 
писане на писма, заявления и 
подаването им в съответната 
институция и др. 

доставчик на 
услугата община 
Болярово 
 

8. Домашен 
помощник - 
услуга в 
общността по 
ОПРЧР    

Лица с трайни 
увреждания с 
ограничения или 
невъзможност за 
самообслужване в 
това число деца с 
трайни увреждания; 
Възрастни хора с 
ограничения или 
невъзможност за 
самообслужване 

община  
Болярово 

    30 30 Пазаруване; поддържане на 
хигиената в жилищните 
помещения, обитавани от 
потребителя на услугата; 
извършване и/или съдействие 
за дребни битови ремонти; 
помощ при ползване на 
административни услуги, 
плащания на данъци, такси и 
други; приготвяне на храна с 
продукти на потребителя и др 

община  
Болярово 

Финансира се по 
ОПРЧР –Проект 
„Помощ в дома”-
доставчик на 
услугата община 
Болярово 
 

9. Домашен 
помощник –   
услуга в 
общността по 
национална 
програма   

Самотни стари хора с 
трайни увреждания, 
и/или в силно 
нарушено 
здравословно 
състояние, които не 
могат или са 
затруднени да се 
обслужват сами и да 
организират бита си 

община  
Болярово 

     Осигуряване на грижи в 
семейна среда на самотни стари 
хора, които поради различни 
ограничения от здравословен 
характер са изключени от 
социалния живот. Помощ при 
организирането на ежедневни 
битови потребности. 

община  
Болярово 

Финансира се по 
национални 
програми година 
за година 

10. ЦСРИ  Възрастни хора с 
увреждания  

Гр.Боляров
о 

25 25 25 25 25 създаване на условия за 
подпомагане,  взаимопомощ, 
ефективна защита и социална 
интеграция на хора с 
увреждания 

Гр.Болярово Налична-ДДД  

11. ЗЖ Пълнолетни лица с 
лека и средна степен 
на умствена 

Изведени от 
ДВХУИ 
с.Малко 

8 8 8 8 8 създаване на условия за 
подпомагане,  взаимопомощ, 
ефективна защита и социална 

Село Малко 
Шарково 

Налична-ДДД 



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус; година за 
стартиране; 

спазване времеви 
график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

изостаналост 
изведени от ДВХУИ 
с.Малко Шарково 

Шарково и 
цялата 
страна 

интеграция на хора с умствена 
изостаналост в среда, близка до 
семейната. 

12. ЗЖ Пълнолетни лица с 
лека и средна степен 
на умствена 
изостаналост 
изведени от ДВХУИ 
с.Малко Шарково 

Изведени от 
ДВХУИ 
с.Малко 
Шарково и 
цялата 
страна 

8 8 8 8 8 създаване на условия за 
подпомагане,  взаимопомощ, 
ефективна защита и социална 
интеграция на хора с умствена 
изостаналост  в среда, близка до 
семейната. 

Гр.Болярово Налична-ДДД 

13. ЗЖ Възрастни лица и 
самотни стари хора 
без близки 

Община 
Болярово 

11 11 11 11 11 Осигуряване на пълноценен и 
самостоятелен начин на живот 
в подходяща среда, близка до 
семейната. 

Гр.Болярово Налична-ДДД 

14. ЗЖ  капацитет 
8 места 

Пълнолетни лица с 
лека и средна степен 
на умствена 
изостаналост 
изведени от ДВХУИ 
с.М.Шарково 

Изведени от 
ДВХУИ 
с.М.Шарков
о 

 0 0 0 0 0 създаване на условия за 
подпомагане,  взаимопомощ, 
ефективна защита и социална 
интеграция на хора с умствена 
изостаналост  в среда, близка до 
семейната. 

Село Стефан 
Караджово 

 има разработен 
проект, търси се 
финансиране 

15. ДВХУИ – с. 
Малко 
Шарково 

Лица с умствена 
изостаналост в 
различни степени, за 
които са изчерпани 
всички възможности 
за живеене в семейна 
среда 

От цялата 
страна 

85 85 85 85 85  Специализирана институция; 
постоянна грижа, терапия, 
ориентиране, информиране и 
обучение, групова работа, 
работа на терен, помощ в 
домакинството, занимателна 
трудотерапия 
 

М. Шарково Налична-ДДД 

16. ДСХ 
с. Воден 

лица на възраст за 
придобиване право на 
пенсия за 
осигурителен стаж и 
възраст съгласно 
КСО, включително и 
лица с трайни 
увреждания 
освидетелствани от 

Община 
Болярово 

30 30 30 30 30 Специализирана институция; 
Осигуряване на среда 
максимално близка до 
семейната за задоволяване на 
потребностите на настанените 
лица 

С.Воден Налична-ДДД 



№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус; година за 
стартиране; 

спазване времеви 
график 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2010 2011 2012 2013 2014 

ТЕЛК 
17. ЗЖХФУ 

капацитет  
8 места 

 

Възрастни лица с 
невъзможност за 
самообслужване 

От цялата 
страна 

0 0 0 0 0 Осигуряване на среда 
максимално близка до 
семейната за задоволяване на 
потребностите на настанените 
лица 

С.Мамарчево Нова,  
планирана да 
стартира през м. 
юни 2015г 

18. ЦНСТ  
за възрастни 
хора с деменция 
– 15 
потребителя 

Лица с деменция, 
установена с 
протокол на ЛКК или 
с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК 

Община 
Болярово 

0 0 0 0 0 Осигуряване на среда 
максимално близка до 
семейната за задоволяване на 
потребностите на настанените 
лица 

С.Мамарчево Нова,  
планирана да 
стартира през м. 
юни 2015г 

19. Клуб на 
пенсионера 

Пенсионери и 
самотни стари хора, 
които нямат сериозни 
здравословни 
проблеми. 

община  
Болярово 

300 300 300 300 300 Поддържане на лични и 
социални контакти. 

Болярово, 
Воден, Г. 
Крушево, Ст. 
Караджово, 
Мамарчево, 
Попово, 
Шарково, 
Горска 
поляна, 
Крайново 

Налична 

 


