
Приложение 2.  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ В 

ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2011 – 

2015 В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 2013 ГОДИНА  

 

Приоритетите в направленията на Областната стратегия са изведени в 

съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта 

от спешна намеса за решаване на ключови/критични социални проблеми на жителите 

на областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до 

съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на 

услугите и мерките за социално включване. 

 

 Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на 

социалното изключване и изолация 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се  предотврати 

появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне 

максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните 

институции, чрез: 

 Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в 

специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното 

семейство и отглеждането им в семейна среда. 

 Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с 

увреждания, отглеждани в семейството.  

 Специфична цел 1.3 Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за 

превенция на рисково поведение и неглижиране на децата. 

 Специфична цел 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови 

общности и уязвими групи до качествено образование. 

 Специфична цел 1.5.  Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на 

хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в 

общността.  

 Специфична цел 1.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, 

групи и общности в риск. 

 Специфична цел 1.7. Да се подобри качеството на живота на старите хора във 

всички населени места в областта чрез развиване на широка мрежа от услуги в 

общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот в семейна и 

домашна среда. 

 

 Направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на 

резидентната грижа  

Обща цел 2. Затваряне на входа към СИ, с цел да се постигне максимално намаляване 

на  хората, настанени в специализирани институции, чрез: 

 Специфична цел 2.1. Да се трансформират и закрият специализираните 

институции за деца. 



 Специфична цел 2.2. Да се развият алтернативни социални услуги за 

предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната, за децата, които 

не могат да бъдат изведени в семейна среда.  

 Специфична цел 2.3 Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип 

за хората с увреждания, настанени в специализирани институции. 

 Специфична цел 2.4. Да се осигури достъп на старите хора до качествена 

резидентна грижа в среда близка до домашната. 

 

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното 

изпълнение на основните дейности в Областната стратегия, обхващат: 

 Направление 3: Развитие на капацитета за управление и предоставяне на 

качествени и ефективни социални услуги 

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

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

ефективност и ефикасност, добро управление изискват въвеждането на областна 

политика за развитие на човешките ресурси в услугите и общинските администрации 

чрез обучения, супервизия и различни форми на подкрепа. Предвижда се развитие на 

механизми и стимули на областно ниво за подкрепа на доставчиците на социални 

услуги за непрекъснато повишаване на качеството на социалните услуги. 

 

 Направление 4: Развитие на междусекторни и междуобщински 

партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги 

Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво изисква 

активно развиване на партньорствата между общините в областта по отношение на 

конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите 

на хората в риск пък изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез 

връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори – социални 

услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, инфраструктура и др.  

 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги се изпълнява на областно и 

общинско ниво с общи усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с 

техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните 

дейности за посрещането им. Общинските съвети и администрации отговарят за 

цялостното изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги на 

тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат общински стратегии 

и годишни планове за развитието на социалните услуги.  

 

 

 

 

 

 

 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори, 

водещи до социално изключване и изолация чрез: 

Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи 

задържането им в биологичното семейство и отглеждането им в семейна среда, чрез: 
1.1.1. Комплексна програма за  ранна превенция на 

изоставянето и задържане на новородените деца 

в биологичното семейство   

Областно 

ниво 

  Разработена Концепция за ранно детско развитие на община 

„Тунджа” по Проекта за социално включване  

Проект, 

собствен 

принос 

1.1.1.1. Създаване на ЗМБ в гр. Ямбол- подготовка, 

изграждане, предоставяне на услугите 

Гр.Ямбол 

Областно 

ниво 

 Звено „Майка и бебе” като форма на социална услуга в община 

Ямбол не е разкрита. 

 

1.1.1.2. Създаване на Център за ранна интервенция в гр. 

Ямбол 

Гр.Ямбол  През  2013 г. не е разкрит Център за ранна интервенция.  

Предстои да функционира в рамките на Проект „Общностен 

център – Ямбол  за интегрирано предоставяне на социални услуги 

на деца и семейства в риск”. 

Услугата ще 

стартира през 

2014 г. 

1.1.1.3 Назначаване на двама здравни медиатори   с.Лозенец и 

с.Зимница, 

община 

Стралджа, 

 Стралджа - Не са назначени, тъй като все още не са стартирали 

предвидените услуги по Проект за социално включване 

 

1.1.1.4. Създаване на Комплексен център за социални 

услуги в гр. Ямбол- / обединяващ  ДЦДУ, ЦНСТ, 

ДЦСХ, ДСП/ 

Гр. Ямбол  С решение на Общински съвет – Ямбол, считано от 01.09.2012 г. е 

създаден Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, който 

обединява ДЦДУ,ЦОП, ЦСРИ, ЦНСТ и ДЦСХ /ДЦСХ  

През 2013 г. не е разкрит, като самостоятелно действащи форми на 

социални услуги в общността и такива от резидентен тип. 

Държавно 

делегирана 

дейност и 

местна за 

ДЦСХ 

1.1.1.5. Създаване на Комплекс за социални услуги за деца 

и семейства  

Гр. Елхово    

1.1.2. Развитие на мрежа от ЦОП за обхващане на 

децата и семействата в риск в областта 

Всички 

общини 

   

1.1.2.1. Продължаване на дейностите на ЦОП - Ямбол Гр. Ямбол  През 2013 г. ЦОП Ямбол работи с потребители на четири общини 

от областта – Ямбол, Тунджа, Стралджа и Елхово. 

През 2013 г. работи на пълен капацитет. Добра практика 

реализирана и наложена през 2013 г. е развитието на 

доброволчеството.  ЦОП „Усмивка” Ямбол предоставя освен 

индивидуални консултации на деца и техните родители, и групова 

работа с ползвателите: Ателие „Театър”, група „Спорт”, Арт 

ателие за децата от ДДЛРГ, Арт ателие „Ние творим”  и др.  

ДДД 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

1.1.2.2. Разширяване на териториалния обхват на ЦОП- 

Ямбол с откриване на два филиала на територията 

на община Тунджа 

С.Скалица 

С. Тенево 

 Тунджа - Липса на отворени схеми за външно финансиране 

 

Ддд 

проекти 

1.1.2.3. Разкриване на ЦОП -Елхово Общ. Елхово    

1.1.2.4. Стартиране дейността на ЦОП - Стралджа Община 

Стралджа 

 ЦОП – Стралджа стартира на 01.10.2010 г. 

През 2013 г. средната месечна посещаемост  е 21 деца, които са 

ползвали на предоставяните услуги  от центъра. 

През 2013 г. за издръжката и капиталови разходи на центъра са 

изразходени 45 533  лв.    

ДДД 

 

1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за 

деца в риск от изоставяне, неглижирани и 

лишени от родителска грижа  

Всички 

общини 

 Настаняване на деца в риск при близки и роднини чрез Отдел 

Закрила на детето/ Дирекция Социално подпомагане    

 

1.1.3.1. Настаняване в семейства на близки и роднини Всички 

общини 

 Тази дейност е обхваната от отдел Закрила на детето към ДСП – 

Ямбол. 

Настаняване на деца в риск при близки и роднини чрез отдел 

Закрила на детето към ДСП. 

В община „Тунджа” са регистрани 20 случая на деца в риск, 

настанени  при близки и роднини 
В община Стралджа има 3 семейства на роднини и близки, които 

отглеждат 3 деца 

Елхово - 5 деца настанени в семейства на близки и роднини 

Собствени 

ресурси 

подпомагане 

по чл.49 от 

ЗЗД 

1.1.3.2. Оказване на продължаваща подкрепа на семейства, 

в които има настанени деца 

Всички 

общини 

 Тази дейност е обхваната от Отдел Закрила на детето към 

Дирекция Социално подпомагане – Ямбол  

Социална работа в семейството и разширения семеен кръг от 

специалисти в Отдел Закрила на детето към ДСП 

Семействата периодично се информират и консултират от 

служители на отдел ”Закрила на детето” относно индивидуалните 

потребности на децата и подобряване качеството на грижи в 

семейна среда. 

Елхово - 28 семейства получават помощ 

Собствени 

ресурси 

подпомагане 

по чл.49 от 

ЗЗД 

1.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването Всички 

общини 

 В дейнстите на ЦОП за 2013 г са провеждани обучение за кандидат 

осиновители, както и подкрепа на семейства, в които има 

осиновени деца. 

ДДД 

1.1.4.1. Съвместни подкрепящи услуги между ЦОП и ОЗД Всички 

общини 

 Наблюдение и консултиране на семейства – осиновители  от 

специалисти в отдел Закрила на детето/ Дирекция Социално 

подпомагане    

ЦОП „Усмивка” Ямбол оказва подкрепящи услуги - насочват се 

Собствени 

ресурси 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

семейства за подкрепа. 

Продължава популяризирането на услугата „Приемна грижа” чрез 

средствата за масова информация, брошури, плакати, картички и 

др. като алтернатива на институционална грижа. Предприемат се 

мерки за предотвратяване на изоставянето на деца, чрез 

предоставянето на педагогическа, психологическа и правна помощ 

на родителите 

1.1.5. Развитие на приемната грижа Всички 

общини 

 Общият брой приемни семейства в област Ямбол към края на 2013 

г. е 26. Като с много добри темпове услугата се развива в община 

Елхово. 

 

1.1.5.1. Развитие на приемната грижа в съществуващите и 

бъдещи ЦОП в общините на областта 

На областно 

ниво 

 Екипът на ЦОП Ямбол участва в комисията по Приемна грижа за 

област Ямбол. През 2013 г. към центъра функционира група за 

подкрепа на приемни родители, както и група за деца настанени в 

приемни семейства. 

ДДД 

1.1.5.2. Развитие на приемната грижа , чрез създаване на 

алтернативни форми за краткосрочна грижа за 

изоставените деца, като превенция на 

изоставянето. 

На областно 

ниво 

 Общият брой приемни семейства в област Ямбол към края на 2013 

г. е 26.  

През 2013 г. едно професионално приемно семейство на 

територията на с. Зимница, община Стралджа осигурява приемна 

грижа за едно дете от мъжки пол. 

Елхово - През 2013 г. в приемни семейства са настанени общо 7 

деца, от които едно е реинтегрирано в биологичното семейство, 

едно е осиновено и едно е настането в ДДЛРГ. 

Тунджа - утвърдени  4 приемни семейства в с. Кукорево с. Безмер 

с. Генерал Тошево и с. Г. Манастир 

Собствени 

ресурси; 

Проект „ И аз 

имам 

семейство” 

1.1.6. Общински и областни програми за здравна 

профилактика и семейно планиране 

Всички 

общини 

 В рамките на дейността на здравните медиатори на ромската 

общност и предстоящо – при доставката на интегрирани услуги 

/здравни, социални и образователни/ по проекта на община 

„Тунджа” по Проекта за социално включване 

Продължава съвместната работата на Комисията за детето към 

община Стралджа и медиаторите в областите: 

- ранна регистрация на бременните от ромски произход; 

- повишаване обхвата на децата подлежащи на имунизации по 

НИК 

- повишаване обхвата на момичетата на 12 години  подлежащи на 

имунизации за рак на шийката на матката; 

- координацията в дейността на ОПЛ – здравни работници в УВЗ – 

здравни медиатори; 

Делегирани 

дейности и 

проектно 

финансиране 

Собствени 

ресурси,  

ддд 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

участие в кампании за борба със СПИН и болести предавани по 

полов път 

 

1.1.6.1. Прилагане на цялостна програма за здравна 

профилактика на майчинството и бременността 

Всички 

общини 

 Мерките са включени в Общинската програма за закрила на детето 

Ямбол. Реализират се и чрез дейността на здравните медиатори – 5 

на брой в община „Тунджа 

В рамките на проект на община „Тунджа”, финансиран от 

УНИЦЕФ „Да пораснем заедно – работилница за родители”, която 

включва групово и индивидуално консултиране на родители на 

деца от 0 до 3 г. и бъдещи родители. 

Собствени 

ресурси,  

Проектно 

финансиране 

1.1.6.2. Здравно-социални програми за семейно планиране 

– информиране и консултиране, обучения 

Всички 

общини 

 Мерките са включени в Общинската програма за закрила на детето 

в община Ямбол. Реализират се и чрез дейността на здравните 

медиатори – 5 на брой в община „Тунджа“ 

В рамките на дейността на здравните медиатори на ромската 

общност и проект на община „Тунджа”, финансиран от УНИЦЕФ 

„Да пораснем заедно – работилница за родители”, която включва 

групово и индивидуално консултиране на родители на деца от 0 до 

3 г. и бъдещи родители. 

 

Собствени 

ресурси; 

Делегирани от 

държавата 

дейности и 

проектно 

финансиране 

1.1.7. Общински и областни програми/мерки за 

целева подкрепа на уязвими семейства за 

създаване на условия за задържане на детето в 

семейството. 

Всички 

общини 

 Годишен план за ЗЗД в община Тунджа,  изпълняван съвместно с 

отдел Закрила на детето и дирекция Социално подпомагане. 

Общински 

бюджет 

1.1.7.1. Подкрепа за жилище, включително разработване и 

реализация на общински програми /инициативи за 

социални жилища 

Всички 

общини 

 Разработен проект за външно финансиране в община Тунджа на 10 

двуфамилни общински социални жилища по Оперативна програма 

Регионално развитие 

Проектно 

финансиране 

1.1.7.2. Посредничество и информиране за осигуряване на 

достъп до заетост, осъществявано от действащите 

социални услуги и с подкрепата на ДБТ 

Всички 

общини 

 Съвместни проекти и програми между община Ямбол и Дирекция 

„Бюро по труда”-Ямбол за осигуряване на заетост. 

Въвеждане на защитената заетост като форма на социална закрила 

по проект „Социално предприятие за обществено хранене 

Домашен социален патронаж с. Победа – алтернатива на 

социалното включване в малките населени места от селски тип”, 

финансиран по ОПРЧР, включване на жители на община Тунджа в 

програми за временна заетост по проекти с европейско 

финансиране и от държавня бюджет 

 

Програмно и 

проектно 

финансиране 

1.1.8. Развиване на услуги за подкрепа на ранното Гр.Ямбол  Разработване на Проект  за социално включване на МТСП, Проект  



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

детско развитие и социално включване на 

семействата от високо рискови общности 

Община 

Тунджа  

Община 

Стралджа 

финансиран от Световна банка , осигуряващ услуги насочени към 

ранно детско развитие и училищна готовност на децата от 0 -7  

годишна възраст 

1.1.8.1. Проучване на възможностите за създаване на 

Център за развитие на общности  след 2011 г. или 

изграждане по проект Социално включване, с 

прогнозен брой потребители 100. 

гр.Ямбол  В края на 2012 г. беше изграден „Общностен център – Ямбол  за 

интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства 

в риск” по  Проект за социално включване.  

През 2013 г. са разкрити две детски и една яслена групи, които са 

позиционирани в Общностен център. В групите се обучават общо 

67 деца. 

 

1.1.8.2. Създаване на центрове и услуги  за ранно детско 

развитие и развитие на общности в община Тунджа 

С. Кукорево 

С. Дражево 

С.Хаджи 

Димитрово.

Веселиново 

С.Завой 

 Предвидено изграждане на Център за ранна интервенция на 

уврежданията, Семейни центрове и Зони за семейна подкрепа по 

ПСВ в с. Кабиле, с. Тенево, с. Скалица и 10 зони в средищните 

ЦДГ на територията на община „Тунджа” 

 

1.1.8.3. Създаване на Център за развитие на общности в 

след проучване на възможностите по проект 

„Социално включване” през  2011-2012 г., с 

прогнозен брой потребители 80. 

гр.Елхово    

1.1.8.4. Създаване на  Обществен център за деца и 

семейства  по проект „Социално включване” след 

2011 г. с планиран брой потребители 100. 

община 

Стралджа 

 Реализацията на проекта продължава, като в края на 2013г. започна  

оборудването и обзавеждането на сградата за социални услуги в 

гр. Стралджа, което приключва в началото на 2014г. 

По проект 

„Социално 

включване” 

 

Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството, чрез: 
 

1.2.1. Развиване на ЦСРИ  за осигуряване на 

качествена здравна грижа, медицинска и 

социална рахабилитация за децата с 

увреждания и подкрепа за техните семейства 

Всички 

общини 

  

 

ЦСРИ Болярово е разкрит през 2007 г. В ЦСРИ  се предоставят 

краткосрочни и дългосрочни социални услуги на 25 възрастни 

хора с различни увреждания от гр. Болярово. Създадени  са 

условия за подпомагане,  взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция на хора с увреждания. За нуждите на 

потребителите на услугата  е изградена зала за физиотерапия  

оборудвана с шест апарата и са назначени специалисти за 

извършване на тази дейност. 

Финасирането 

на ЦСРИ  е 

държавно 

делегирана 

дейност.   

1.2.1.1. ЦСРИ – Ямбол: продължаване на дейността и 

разширяване на капацитета и дейността, чрез 

Гр.Ямбол  ЦСРИ Ямбол предоставя социални услуги на деца, както и на деца 

и лица с увреждания. Капацитетът на Центъра е 41 места. 

 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

мобилност Услугите в ЦСРИ се предоставят както на място в центъра, така и 

на домашен адрес, в зависимост от потребността и здравословното 

състояние на потребителя.  

През 2013 година ЦСРИ Ямбол продължава да предоставя услуги 

чрез мобилна работа. Всички специалисти участват при 

домашните посещения според потребностите на потребителите. 

1.2.1.2. ЦСРИ – Елхово: продължаване на дейностите с 

мобилен екип, покриващ нуждите на общината 

Гр. Елхово  Продължение на дейностите на ЦСРИ „Света Марина”– гр.Елхово 

(капацитет 35) за покриване на клиенти на територията на 

общината. Към 2013 ползващи услугата са 38 лица - 27 момчета и 

11 момичета. Центърът обслужва  деца с увреждания и в риск от 

община Елхово и община Болярово и  предоставя подкрепящи 

услуги на семействата, които се грижат за увредени деца. 

Разширяване на капацитета предстои с разкриване на ЦНСТ 2. 

ДДД 

1.2.1.3 ЦСРИ – Стралджа, продължаване на дейностите за 

обслужване на деца и възрастни 

Гр.Стралджа  През 2013 г. в ЦСРИ Стралджа са ползвали социални услуги общо 

140 лица, спрямо 121 през 2012, от тях 85 възрастни, спрямо 72 за 

2012 г. и 55 деца спрямо 49 през 2012г.  

Капацитетът на центъра през 2013 г. е 35 места 

В изпълнение на Наредбата за критериите и стандартите при 

предоставяне на социални услуги за деца  на персонала работещ с  

тях се осигурява супервизия и се дава възможност за участия в 

обучения и семинарии за повишаване на квалификацията им. 

ЦСРИ работи в тясно взаимодействие с отделите Закрила на детето 

и Хора с увреждания и социални услуги  към Дирекция „Социално 

подпомагане” – Ямбол. Регулярно се организират срещи и с 

родителите на децата-потребители на социални услуги, с цел  

запознаване  с резултатите от рехабилитационната работа.  

През годината за издръжка на центъра са изразходени  103 216 лв.     

ддд 

1.2.1.4. Изграждане на ЦСРИ след 2012 г. (капацитет 35) за 

лица с увреждания и техните семейства. 

 

  Гр.Елхово    

1.2.1.5. Изграждане на ЦСРИ след 2012 г. (капацитет 30) за 

обслужване на деца с увреждания и техните 

семейства. 

 

Гр.Стралджа 

 С въвеждането на таксите за този вид услуга към 2012 г. не се 

налага разделянето на ЦСРИ и не се налага изграждането на такъв 

само за деца. 

 

1.2.1.6. Изграждане на  ЦСРИ – с.Болярско, община 

Тунджа по проект през 2012 г.(капацитет 

20).Услугата ще се предоставя на деца и лица с 

увреждания. 

с. Болярско, 

община 

Тунджа 

   



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

1.2.1.7. Изграждане на  ЦСРИ   през 2012 г.(капацитет 20) 

чрез публично-частно партньорство. Услугата ще 

се предоставя на деца и лица с увреждания 

с.Победа, 

община 

Тунджа 

 ЦСРИ с. Калчево, община Тунджа - услугата е създадена в 

началото на 2011 г. по Проект „Дневен център  за пълнолетни лица 

18 + - алтернатива за преодоляване на социалната изолация в 

малките населени места” по Схемата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.06, “Социални 

услуги за социално включване” и Договор за безвъзмездна 

финансова помощ по ОП РЧР № ВG051PO001 -5.2.06-0257.  

От 01.03.2012 г., след приключване на проекта е трансформирана в 

ЦСРИ, с капацитет 25 потребителя, като делегирана от държавата 

дейност. През 2012 г. потребителите са 27. Персоналът включва 5 

щатни длъжности, а за издръжка на центъра са изразходени 38 053 

лв. Дейността се развива и през 2013 г. като  капацитетът е 25 

души. 

Делегирана от 

държавата 

дейност 

1.2.1.8. Прилагане на мерки за ранна диагностика и 

навременна интервенция на 

увреждането/заболяването  при децата с 

уврежданияи8или възникнали проблеми за деца и 

младежи след травма /инцидент. Изграждане на 

специализиран кабинет в сградата на ДМСГД 

Гр.Ямбол  НЕ  

1.2.1.9. Създаване на Център за ранна интервенция за деца 

с увреждания, включително ранна диагностика на 

заболяването в сградата на ДМСГД или до 

родилно отделение 

Гр.Ямбол  Център за ранна интервенция за деца с увреждания от 0 до 3 год. е 

една от услугите, които ще се предоставят по Проект  „Общностен 

център – Ямбол  за интегрирано предоставяне на социални услуги 

на деца и семейства в риск” в кв. „Бенковски” в сградата на 

Общностния център 

Услугата ще 

стартира през 

2014 г.  

1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава 

дневна, почасова грижа и заместваща грижа за 

децата с увреждания, отглеждани в семейна 

среда. 

Всички 

общини 

 Чрез НП”АХУ” в рамките на компонент „ Личен асистент”, 

изпълнявана от ДСП гр. Ямбол и ДСП Елхово , програми и 

проекти с външно финансиране 

Със средства 

на РБ и 

външно 

финансиране 

1.2.2.1.  Дневен център за деца с увреждания ”Каритас” – 

продължаване на дейността /2-18 години/ 

Гр.Ямбол  В сградата на КСУДВ, ул. „Търговска” № 120 функционира ДЦДУ 

„Дъга”, който предлага комплекс от социални услуги за цялостно 

обслужване на децата през деня, свързани с предоставянето на 

храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни 

потребности на децата. Потребители в ДЦДУ са деца на възраст от 

2 до 18 год. с физически, интелектуални или множествени 

увреждания, както и техните родители. 

Каритас От м. Октомври 2013 г. в ремонтираната сграда в с. 

Веселиново, община Тунджа СНЦ „КАРИТАС- СОФИЯ” 

 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

предоставя социални услуги за 20 пълнолетни лица с 

увреждания,  живеещи на територията на община „ Тунджа” и 

община Ямбол.  
 

 

1.2.2.2. Продължаване на дейността  на ДЦХУ, обслужващ 

пълнолетни лица с увреждания от 18-35 години . 

Гр.Ямбол  През 2013 г. ДЦХУ на територията на Община Ямбол не е разкрит. 

Част от лицата с увреждания от 18 до 35 години от Община Ямбол 

ползват услугите на ДЦХУ в с. Веселиново, община Тунджа. 

 

1.2.2.3. Подготовка и създаване на условия за дневна 

грижа за деца с увреждания в рамките на 

съществуващите и нови ЦСРИ 

Всички 

общини 

 В ЦСРИ на територията на Община Ямбол не се предоставя 

дневна грижа за деца с увреждания, такава се осъществява в ДЦДУ 

„Дъга”. 

Предвидени мерки и дейности в Годишния план за закрила на 

децата през 2013 год. – Комисия за детето в община „Тунджа”, 

РИО на МОМН, Ресурсен център  и отдел Закрила на детето към 

дирекция Социално подпомагане 

 ддд 

1.2.2.4. Провеждане на целенасочена общинска политика 

за интеграция на деца с увреждания в масови  ясли 

и детски градини 

Всички 

общини 

 В община Ямбол  в ЦДГ № 4 „Пламъче”,  ЦДГ № 5 „Валентина”,  

ЦДГ № 16 „Щастливо детство”,  ЦДГ № 17„Слънце”,  ЦДГ № 22 

„Биляна” и ОДЗ „Свобода” се обучават общо  41 бр. деца с 

увреждания, от които 32 бр. деца със СОП. В Детски ясли /ДЯ № 4 

„Калинка” и ДЯ № 12 „Щурче” се отглеждат и възпитават  общо  2  

бр. деца със СОП.           

Чрез сключено партньорско Споразумение с АСП за реализация на 

схема ”Алтернативи” на територията на община „ Тунджа” 

проекти 

1.2.3. 

 
Подкрепа за родителите за отглеждане на 

децата с увреждания в семейството 

Цялата 

област 

 Партньорство по Схема „Алтернативи” – личен асистент     проекти 

1.2.3.1 Разширяване на програмите – Личен асистент, 

Социален асистент, Домашен помощник за деца с 

увреждания 

Цялата 

област 

 Социалната услуга „Личен асистент” в Община Ямбол се 

реализира по Проект „Подкрепа за достоен живот”  - ОПРЧР. Към 

31.12.2013 г. социалната услуга са  ползвали 73 потребители, а за 

тях грижи са полагали 64 лични асистента. От общия брой 

потребители 15 бр. са деца от 4 до 18 год. възраст, които са 

обгрижвани от свои близки. През м. ноември 2013 г. беше 

организиран Етап 3 за прием на документи за ЛА, с което ще се 

попълни регистъра „Банка на личните асистенти”. 

Социалната услуга „Социален асистент”, „Домашен санитар” в 

Община Ямбол се реализира по Проект „Грижа и подкрепа в дома” 

– ОПРЧР. Към 31.12.2013 г. социалната услуга са я ползвали 90 

потребители, от тях 8 деца, които поради ограничена възможност 

ОПРЧР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

или невъзможност за самостоятелно организиране на бита в 

домашни условия се нуждаят от помощ.  

Община Стралджа е партньор на АСП по проект „Подкрепа за 

достоен живот” по БФП „Алтернативи”, доставчик на услугата 

„Личен асистент” обгрижват се 2 деца с увреждания 

 

 

АХУ чрез 

ДСП  

проекти 

1.2.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по 

ЗИХУ 

Цялата 

област 

 Предвидени дейности и мерки в Годишна програма за закрила на 

детето, изпълняван съвместно с Отдел Закрила на детето към ДСП 

гр. Ямбол; 

Ддд, 

собствени 

средства 

Специфична цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на 

децата, чрез: 
1.3.1. Развиване на услуги в общността за 

подобряване на родителския капацитет и за 

превенция на неглижирането на децата, 

отглеждани в семейна среда 

Цялата 

област 

 Предвидени дейности и мерки в Годишна програма за закрила на 

детето , изпълняван съвместно с Отдел Закрила на детето към ДСП 

гр. Ямбол; 

Ддд, 

собствени 

средства 

1.3.1.1. Услуги в рамките на ЦОП- посредничество, 

консултиране, училище за родители, промяна на 

нагласите и уменията на родителите 

Всички 

общини 

 В обхват на ЦОП „Усмивка” Ямбол се предоставят социални 

услуги насочени за родители, като семейно консултиране, пре-

натална и пост-натална грижа, посредничество и групови форми за 

взаимопомощ. През годината е била сформирана група за 

малолетни и непълнолетни майки относно доброто родителстване 

Услугите, които предлага центъра в Стралджа са: 

Услуга Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа 

с деца с отклоняващо се поведение 

 1. Психологическо консултиране. 

 2. Педагогическо консултиране. 

 3. Психо-педагогическа подкрепа на детето. 

Услуга В подкрепа на образованието. 

  1. Индивидуална работа ( работа с деца със СОП ).  

  2. Групова работа. 

  3. Превенция на отпадането на децата от образователната 

система. 

  4. Работа с деца, отпаднали от образователната система. 

Услуга Превенция на агресията сред подрастващите. 

  1. Индивидуална работа. 

  2. Групова работа.   

Заедно  с  тези  услуги  се  развива  и  културно-масова  дейност.  

Разработен е културен календар. 

ддд 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

1.3.1.2. Включване на училището и гражданските 

организации за подобряване на грижата за децата в 

семейството. 

Всички 

общини 

 Участие в регулярни срещи на междуинституционално ниво във 

връзка с конкретни случаи.  

Образователни кампании чрез ЦОП и МКБППМН 

Стратегия за развитие на образователната система в община 

Тунджа 2009-2015 год.;   

Общинска програма за интеграция на етническите малцинства в 

община” Тунджа” 2009-2015 год. 

Общински програми за закрила на детето 2013 год. 

Ддд,  

собствен 

бюджет 

1.3.2. Програми за превенция на рисковото поведение 

при деца и младежи 

Всички 

общини 

 Разработване на план-програма за дейността на МКБППМН, ОбС 

на БЧК – провеждане на регулярни срещи по училища; Изготвяне 

и подписване на Координационен механизъм за превенция на 

насилието между община Тунджа/ РПУ „ Тунджа” и Отдел 

Закрила на детето към ДСП 

Собствени 

средства, ддд 

1.3.2.1. Образователни кампании и програми в 

училище/или в рамките на ЦОП за превенция на 

рисковото поведение 

Всички 

общини 

 Съвместно с МКБППМН, ПИЦ, СУ в общността, РЗИ и др. 

институции през годината са провеждани редица кампании за 

превенция на рисковото поведение  

Разработени училищни образователни програми в рамките на 

учебния план  

Общинска програма за закрила на детето приета от ОбС Болярово 

през м. март 2013г. 

Стралджа - Мероприятия по инициативата „Открити дни – 2013” 

– медийно представяне на инициативата; срещи по училища с 

педагогическите колективи, ученици и родители с екипи  на МК; 

планирани и проведени мероприятия във връзка с „Националната 

стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013”  и др. 

Собствени 

средства, 

проекти 

1.3.2.2. Последващо развитие на превантивни дейности, 

подкрепящи деца и младежи, както и техните 

семейства – продължаване работата на с 

др.”Заедно срещу дрогата” и превантивна дейност 

по проблемите на ХИВ/СПИН и туберкулоза  

Всички 

общини 

 През 2013 г в Ямбол се проведе едномесечна кампания за борба с 

дрогата с редица мероприятия,  съвместно с институции в града 

имащи отношение към проблема – МКБППМН, КСУДВ, ОбСНВ, 

ПИЦ, ДПС- „Изборът да си независим е само твой!” – във връзка с 

26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите. 

Съвместни образователни дискусии, информационни кампании и 

благотворителни акции реализирани с БМЧК, МКБППМН, 

Общински младежки съвет, средищни училища на територията на 

община „Тунджа”; Дейности предвидени в Годишна програма за 

закрила на детето в община Тунджа 

Собствени 

средства, 

проекти 

1.3.3. Подкрепа за преодоляване н последиците от 

рисково поведение при децата и младежите 

Всички 

общини 

 Съвместни образователни дискусии, информационни кампании и 

благотворителни акции реализирани с БМЧК, МКБППМН, 

 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

Общински младежки съвет, средищни училища на територията на 

община Тунджа 

1.3.3.1 Съвместни дейности на МКБППМН с ОЗД Всички 

общини 

 Към МКБППМН при община Ямбол от 2006 г. функционира 

Център за социална превенция с консултативен кабинет. 

Провеждат се екипни срещи относно деца с девиантни прояви. 

Провежда се информационна кампания „Безопасно лято”, както и 

информационна кампания за опасностите в интернет –

пространството, хепънинг „Приятелство без агресия” съвместно с 

ОДК и БМЧК Ямбол и др. 

Провеждане на регулярни срещи и срещи по случаи, участие на 

представители на ОЗД в МКБППМН, общи инициативи. 

МКБППМН Болярово, чрез ОЗД насочва малолетни и 

непълнолетни с наложена възпитателна мярка по чл. 13 ал.1 т.3 от 

ЗБППМН към услугата ЦСРИ „Св. Марина”.-Елхово. 

Координационен механизъм за въздействие и работа по случаи на 

насилие; Общинска програма за закрила на детето в община 

Болярово 

Елхово - Съвместни дейности на Местнато комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

(МКБППМН) и обществените възпитатели в общината, заедно с 

ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие. 

МКБППМН Елхово, чрез ОЗД насочва малолетни и непълнолетни 

с наложена възпитателна мярка по чл. 13 ал.1 т.3 от ЗБППМН към 

услугата ЦСРИ „Св. Марина”. 

Координационен механизъм за въздействие и работа по случаи на 

насилие; Годишна програма за закрила на детето в община 

Тунджа 
Стралджа – От три години функционира  консултативен кабинет 

към МКБППМН, в който се провеждат екипни срещи на 

обществени възпитатели и деца с дивиантно поведение.  

Специалистите в кабинета съдействат за организиране на прояви и 

кампании на комисията 

Собствени 

средства 

1.3.3.2. Откриване на Консултативен кабинет към 

МКБППМН за деца от 6 до 18 г.с капацитет до 

2015 г от 30 потребители. 

община 

Стралджа 

 Продължава работата на Консултативен кабинет към МКБППМН 

за деца от 6 до 18 г.  чийто  капацитет продължава да е  30 

потребители 

 

1.3.3.3. Създаване на Консултативен кабинет към 

МКБППМН за деца от 8 до 18 г. с капацитет до 

община 

Болярово 

 Работа с деца и родители с девиантно поведение на обществените 

възпитатели към МКБППНМ 

Собствени 

срадства 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

2015 г от 12 потребители.  

1.3.3.4. Съвместни дейности на ЦОП и ОЗД за подкрепа на 

деца  

Всички 

общини 

 ЦОП предлага услуги за деца с рисково поведение на деца 

насочени от ОЗД. 

 

1.3.3.5. Създаване на кризисен център за деца и лица, 

пострадали от насилие, трафик или друга форма на 

експлоатация 

гр. Ямбол  Тази форма на социална услуга в община Ямбол не е разкрита.  

1.3.3.6. Създаване на Център за временно настаняване 

(Приют) за бездомни пълнолетни лица в община 

Тунджа (капацитет 8 места). 

община 

Тунджа 

 Услугата е планирана за проучване през 2012-2013 г. и при 

отваряне на подходяща схема за външно финансиране да се 

реализира до 2015 г. 

Външно 

финансиране 

Специфична цел 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование 
 

1.4.1 Гарантиране на задължително предучилищно 

образование за всички деца в област Ямбол 

Всички 

общини 

 Предприемане на дейности от педагозите в средищните училища 

по издирване на всички деца, живеещи на територията на община 

„Тунджа” , които  подлежат за включване в учебно - 

възпитателния процес 

Ддд, собствен 

бюджет- 

училища 

1.4.1.1. 

 

Обхващане на всички деца в задължителното 

предучилищно образование от 5-годишна възраст, 

чрез издирване и записване, разкриване на 

достатъчен брой подготвителни класове и срещи 

по домовете за информиране и мотивиране на 

родителите 

Всички 

общини 

 Обхванати всички деца на 5 и 6 – години в ЦДГ от община 

Стралджа и ПГ към основните училища от Стралджа и Зимница 

Обхванати  са 127 деца в предучилищно образование от 5-годишна 

възраст на територията на община Елхово и 121 на 6 години..  

Разкрити целодневни и полудневни групи 

Предприемане на дейности от педагозите в средищните училища 

по издирване на всички деца, живеещи на територията на община 

„Тунджа” , които  подлежат за включване в учебно - 

възпитателния процес; Отмяна на таксите за 5 и 6 годишните деца 

в подготвителните групи за задължителна предучилищна 

подготовка при целодневна организация на учебно-възпитателния 

процес в детските градини 

Общински и 

училищни 

бюджет 

1.4.1.2. Целеви мерки за назначаване на помощници на 

учителя, особено в общински училища със смесен 

етнически състав 

Всички 

общини 

 Стралджа - Продължава доставката на  услуги в подкрепа на 

образованието – индивидуална работа /работа с деца със СОП/, 

групова работа, превенция на отпадането на децата от 

образователната система, работа с деца, отпаднали от 

образователната система. 

Стратегия за развитие на образователната система в община 

Тунджа 2009-2015 год.;   

Общинска програма за интеграция на етническите малцинства в 

община Тунджа 2009-2015 год. 

Общински и 

училищни 

бюджети 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

Общинска програма за закрила на детето 2013 год. 

1.4.2. Програми за превенция на отпадане от училище и 

реинтеграция в образованието на отпадналите деца 

и младежи 

Всички 

общини 

. Разнообразието на мерките по отношение на задържане и 

предотвратяване напускането на учениците  и вид превенция са:  

 Изработване на  „Координационен механизъм  за  работа с 

ученици в риск от отпадане”  в училища, в които има 

потенциална опасност; 

 Насочване на детето към консултация с психолог или 

педагогически съветник;   

 Диагностична и консултативна дейност от специалисти на 

нуждаещите се деца и семейства; 

 Изпращане на известия до родителите на децата, които 

отсъстват от  училище; 

 Индивидуална работа с всеки ученик в риск от отпадане и 

неговите родители; 

 Изпращане ежемесечно на списъци с учениците, направили 

повече от 5 неизвинени отсъствия към ДСП; 

 Провеждане на анкети сред учениците за нагласите и 

очакванията им свързани с училището; 

 Създаване на положителна нагласа и включване на децата от 

рискови групи в съществуващите извънкласни форми, 

функциониращи към училищата според интересите им; 

 Организиране на неформални срещи - разговори с лидерите 

на ромската общност, децата и родителите и системни 

обхождания по домовете; 

 Съдействие на кметствата от селата, от които пътуват 

ученици, обучение при целодневна организация на учебния 

процес, пътуващите ученици са обхванати в полуинтернатни 

групи, безплатни закуски за учениците от начален етап и 

обяд за пътуващите ученици; 

 При тежка семейна и социална ситуация се търсят варианти 

за материална и финансова подкрепа на ученика - 

закупуване на карти за пътуване, безплатни закуски; 

 Наложени са наказания по чл. 139 от ППЗНП и  съгласно 

Правилника за дейността на съответното училище за 

учебната 2012/2013г. и първия срок на учебната 2013/2014г. 

– „забележка”, полагане на обществено полезна дейност в 

В рамките на 

собственият 

бюджет,ддд 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

полза на училището, смяна на формата на обучение до края 

на учебната година;  

 Осигуряване на педагогическа подкрепа за децата от страна 

на учителите и училищното ръководство посредством 

прилагане на индивидуален подход - разговори с ученици и 

родители за разясняване предимствата на доброто 

образование и професията, по която се обучават; 

 УКПППУ осъществява индивидуална работа с ученици, 

застрашени от отпадане; 

 При необходимост се установява контакт и се работи 

съвместно с Детска педагогическа стая; 

 В някои училища се води  картотека на застрашени от 

отпадане ученици и ежедневно се проследява присъствието 

им; 

 Застрашените ученици се включват по-активно в училищни 

мероприятия - празници, спортни дейности, работа в 

училищното опитно поле и се подпомагат с учебни пособия; 

 Включване в съществуващите извънкласни форми, 

извънучилищни дейности и пълноценно функциониране на 

заниманията по интереси и групите СИП; 

 Включване на учениците в дейности, които им дават 

възможност за изява или организиране на форми за 

самоконтрол – дежурства по време на междучасия, 

организаторски функции по време на спортни мероприятия 

и екологични акции; 

 Работа по програмата „С грижа за всеки ученик" и от 

началото на 2012 г. по проектите по ОП РЧР «УСПЕХ” и 

„Подобряване на качеството на образованието в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес";  

 Съвместната работа между класните ръководители и 

социалните работници от отделите „Закрила на детето” по 

места. 

Стралджа - Продължава работата на  създадения   местен мрежов 

модел – обществен съвет по здравеопазване; заетост и 

безработица; образование; етнически и демографски въпроси; ОбК 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

по ЗД; МКБППМН 

Тунджа - Продължаване на общинската политика и за безплатно 

обедно хранене и целодневна организация на учебно – 

възпитателния процес за учениците във всички общински основни 

средищни училища ;  Осигуряване на безплатен превоз до 

училищата и детските градини на територията на общината; 

- Реализация на Схема ”Училищен плод”,  финансирана чрез ДФЗ 

1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални 

услуги в ЦОП за превенция на отпадането и 

задържане на децата в училище. 

Всички 

общини 

 В рамките на услугите предлагани от ЦОП Ямбол се работи по 

образователни програми за деца с обучителни дефицити. 

Проект на община Тунджа „Училищните общности – модел на 

социализация и образователна интеграция в малките населени 

места от селски тип”, финансиран от Центъра за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и 

Ромския образователен фонд 

Стралджа Услуга В подкрепа на образованието 

 1. Индивидуална работа ( работа с деца със СОП ).  

 2. Групова работа. 

 3. Превенция на отпадането на децата от образователната система. 

 4. Работа с деца, отпаднали от образователната система. 

В рамките на 

собственият 

бюджет,ддд 

1.4.2.2. Хоризонтални мерки за подобряване на 

привлекателността на училището, които обхващат 

всички деца и млади хора в училище и 

осигуряват,обучения на учителите, извънкласни и 

извънучилищни дейности и програми и нициативи 

за повишаване на интереса към учението 

Всички 

общини 

 Участие в проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка за 

европейски хоризонти” /УСПЕХ/ 

Стратегия за развитие на образователната система в община 

Тунджа 2009-2015 год.; Реализиране на дейности за извънкласна 

дейност в Общински център за изкуство и извънучилищна дейност 

в с. Кабиле 

Оперативна 

програма 

В рамките на 

собственият 

бюджет,ддд 

1.4.2.3. Развитие на образователно- социални услуги за 

връщане  в училище на отпадналите деца , които се 

изпълняват от ЦОП, НПО, училища, училищни 

настоятелства , читалища в тясно сътрудничество с 

ОЗД и община. 

Всички 

общини 

 Провеждат се кампании и мероприятия с цел превенция на 

отпадане от училище, както и връщане в училищна среда. 

За предотвратяване отпадането на учениците от община Стралджа 

са предприети следните мерки: 

- създаване на положителна нагласа и включване на децата от 

рискови групи в съществуващите извънкласни форми, 

функциониращи в училищата според интересите им; 

- пълноценно функциониране на групите по СИП”Фолклор на 

етносите – ромски фолклор”; 

- организиране на неформални срещи – разговори с лидерите на 

ромската общност, децата и родителите и системни обхождания по 

домовете; 

В рамките на 

собственият 

бюджет,ддд 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

- изпращане на известия до родителите на учениците, които не 

посещават училище; 

- продължаване на практиката „Превръщане на училището в 

привлекателен център чрез система от празници в годишния 

фолклорен календар”.; 

- осъществяване на постоянен контакт с отдел ”ЗД”, МКБППМН, 

инспектор ДПС; 

- изпращане ежемесечно на списъци с учениците, непосещаващи 

училище в Д”СП”; 

- организиране на форми на самоконтрол сред учениците по време 

на междучасието; 

- провеждане на анкети сред учениците за нагласите и очакванията 

им свързани с училището. 

Стратегия за развитие на образователната система в община  

Тунджа 2009-2015 год.;   

Общинска програма за интеграция на етническите малцинства в 

община” Тунджа” 2009-2015 год. 

Общинска програма за закрила на детето 2013 год. 

1.4.2.4. Разработване на целеви програми и инициативи за 

подобряване на образованието в средищните и 

защитените училища 

Всички 

общини 

 Участие в проект „Подобряване качеството на образование в 

средните училища чрез въвеждане на ЦОУП” 

Разработване и утвърждаване от Общинска съвет „Тунджа” на 

Годишен план за изълнение на Стратегията за развитие на 

образователната система 2009 – 2015 г. 

Оперативна 

програма; 

В рамките на 

собственият 

бюджет,ддд 

1.4.3. Осигуряване на качествено и интегрирано 

образование за децата с увреждания 

всяка 

община 

 Учаастие в проект „Включващо обучение” на 50 ученици от 

Елхово. 

Тунджа Интегрирано обучение на деца със специални 

образователни потребности в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и 

ЦДГ с. Роза, ОУ „Хр. Ботев” с. Кукорево, ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски” с. Скалица 

Оперативна 

програма, 

Общински 

бюджет 

1.4.3.1. Осигуряване на достъпна среда транспорт за 

децата с увреждания във всяка детска ясла и 

градина, съгласно разработване на план за 

действие на всяка община 

Във всяка 

община 

 Тунджа - Осигурен безплатен автобусен транспорт до училищата 

и ЦДГ на територията на Община „Тунджа” в рамките на средства 

осигурени чрез ДБ ;    

- Разработване на Проект за социално включване и реализиране на 

дейности  по осигуряване на подходящ транспорт за деца с 

увреждания 

собствен 

бюджет, 

проекти 

1.4.3.2. Осигуряване от РИО-Ямбол за децата със СОП, 

ресурсно подпомагане в детските градини  за 

Детски 

градини във 

 ЦДГ с. Роза, Тунджа В рамките на 

собствения 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

подготовка като ученици всички 

общини 

бюджет 

1.4.3.3. Осигуряване от РИО-Ямбол за децата със СОП, 

ресурсно подпомагане в общообразователните 

училища  за подпомагане на интегрираното 

обучение 

Училища 

във всички 

общини 

 Осигурени  ресурсни   учители  за 7 деца от община Стралджа. 

Елхово - Осигуряване от Ресурсен център - Ямбол на подкрепяща 

среда за децата със специални образователни потребности и/или с 

хронични заболявания в училищата  в община Елхово чрез:  

специалисти – психолог, логопеди,  и др. ; 

Тунджа - ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и ЦДГ с. Роза, ОУ „Хр. 

Ботев” с. Кукорево, ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица 

В рамките на 

собствения 

бюджет 

1.4.3.4. Извеждане на учениците от помощното училище 

 /гр. Елхово/ за интегриране и адаптация в 

общообразователното училище 

Гр.Елхово    

1.4.3.5. Осигуряване от общините на подкрепяща среда за 

децата със СОП в училищата и детски градини 

Всички 

общини 

 Ямбол - ОУ „П.Р.Славейков” и ОУ„Н. Петрини”  

Тунджа - Изградена база с достъпна среда за деца в ЦДГ с. Кабиле 

и ЦДГ с. Тенево, вкоито по Проекта за социално включване ще 

бъдат изградени Общностен център за деца и семейства в риск и 

Кабинет за ранна интервенция на уврежданията в с. Кабиле и 

Семейни центрове за деца от  0 до 3 г. в селата Кабиле, Тенево и 

Скалица. Предстои закупуване по проекта на автобус, адаптиран за 

транспорт на деца със специални образователни потребности. 

Проектно 

финансиране 

1.4.3.6. Осигуряване на достъпна среда за децата с 

увреждания в  масовите училища и детски градини 

в цялата област 

Всички 

общини 

 Ямбол - ОУ „П.Р.Славейков” и ОУ„Н. Петрини” – „С 

професионализъм и добро”;  

ОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Хр. Смирненски”, ЦДГ „Червената 

шапчица” – Проект „Включващо обучение” 

Стратегия за развитие на образователната система в община  

Тунджа 2009-2015 год.;   

Общинска програма за закрила на детето 2013 год.Осигурена е 

достъпна среда за децата с увреждания в групите към детските 

градини в гр. Стралджа и с. Лозенец  и в три от четирите училища 

в общината - СОУ”П.К.Яворов”  – Стралджа, ОУ Св.Св.Кирил и 

Методий” – Зимница и ОУ”Хр.Ботев” – Войника 

В рамките на 

собствения 

бюджет и 

проекти 

1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на 

родителите и общността в образователно – 

възпитателния процес на техните деца 

Всички 

общини 

 

 Стратегия за развитие на образователната система в община  

Тунджа 2009-2015 год.;   

Общинска програма за интеграция на етническите малцинства в 

община” Тунджа” 2009-2015 год. 

Общинска програма за закрила на детето 2013 год. 

В рамките на 

собствения 

бюджет 

1.4.4.1. Обучения за изграждане на капацитет в училищата Всички  Участие на педагози в семинари, обучения, тренинги за В рамките на 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

и детските градини за включване на родителите и 

създаване на интегрираща среда 

общини повишаване професионалните умения  на педагозите, работещи в 

мултиетническа среда 

 

собствения 

бюджет  

1.4.4.2. Съвместни дейности в училище за изграждане на 

връзката между трите страни : учители-родители-

деца 

Всички 

общини 

 Създадени училищни настоятелства  

Училищните ръководства и УН работят за развитие и обогатяване 

на  връзката между  трите страни:учители – родители – деца 

Реализация на проект „Училищните общности – модел на 

социализация и образователна интеграция в малките населени 

места” чрез въвеждане  модел на „образователния наставник” в 

помощ на учебно възпитателния процес в 8 средищни училища на 

територията на община Тунджа – дейност „Училище за родители” 

В рамките на 

собствения 

бюджет 

1.4.4.3. Развитие на капацитета на Училищните 

настоятелства и НПО за подкрепа но 

интегрираното образование 

 

Всички 

общини 

 Тунджа Реализация на проект „Училищните общности – модел на 

социализация и образователна интеграция в малките населени 

места” чрез въвеждане  модел на „образователния наставник” в 

помощ на учебно възпитателния процес в 8 средищни училища на 

територията на общината, финансиран от ЦОИДУЕМ И „Ромски 

образователен фонд 

В рамките на 

собствения 

бюджет 

Специфична цел 1.5. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез 

разкриване на услуги и грижа в общността: 

1.5. 1. Разширяване на капацитета и разкриване на 

нови ЦСРИ за обхващане по-голям брой хора с 

увреждания от цялата област 

Областно 

ниво 

 Осигуряване на устойчивост на проекти, проедоставящи услуги на 

целевите групи; Развитие на съществуващите услуги    

ддд  

и  Проекти  

1.5.1.1. Продължаване дейността на ЦСРИ за деца и 

разширяване на капацитета с цел обхващане на 

пълнолетни деца с увреждания 

Гр.Ямбол 

Гр. Елхово 

 

 ЦСРИ предоставя социални услуги на деца, както и на деца и лица 

с увреждания. През 2013 г. капацитета на  ЦСРИ – Ямбол  е 41, 

като през цялата година е обслужвал потребители над капацитета. 

Поради тази причина в Общински план за развитие на социалните 

услуги през 2014 – 2015 г. е предвидено увеличаване капацитета на 

услугата. 

ДДД 

1.5.1.2. Създаване на три нови ЦСРИ за възрастни – в общ. 

Елхово и общ. Тунджа 

Гр. Елхово 

 

С. Болярско 

С. Победа 

в община 

Тунджа 

 Предвидена за проучване през 2012-2013 год. и при наличие на 

подходяща схема за външно финансиране – реализация през 

периода 2014-2015 година 

Проект и ддд 

1.5.2. Разширяване на социалните услуги в домашна 

среда за подкрепа в ежедневието на хората с 

Всички 

общини 

 По НП Асистенти на хора с увреждания през 2013 г. броят на 

заетите лица е 109. 

проекти 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

увреждания и техните семейства и извън дома Сключване на партньорско споразумение с АСП по Схема 

„Алтернативи”;  

Партьорство по проект ”Пътуващ социален микробус”, реализиран 

на територията на община Тунджа от ЦОПСИ – обхванати 56 

семейства и 142 деца в риск 

 

1.5.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, предлагани в  

семейни условия, като ДП, ЛА, СА  

Всички 

общини 

  Стралджа: Личен асистент - Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, проект „Подкрепа за достоен живот”  се 

подпомагат хора с увреждания и самотно живеещи хора. 

Ползвателите на тази услуга подават комплект от документи до 

Кмета на общината, същите се представят в Дирекция СП – Ямбол, 

въз основа на тях  те изготвят  социална оценка, която представят в 

общината. Кметът на общината сключва тристранен договор  с 

който се предоставят комплекс от услуги, насочени към 

социалната работа  и консултации на потребителите свързани с 

потребностите им и с организация на свободното им  време. 

Личните  асистенти   се назначават от Кмета на общината след 

направен подбор от комисия  назначена от него.   

През 2013г. ползватели на услугата  са 31 потребители с 30 

асистенти от Стралджа, Лозенец, Иречеково , Войника  и Зимница 

Болярово - По НП ”Асистенти на хората с увреждания”, чрез 

Дирекция “Социално подпомагане” е осигурена заетост на  2 лица 

„Личен асистент”,  които  полагат грижи за своите близки с 100 % 

трайно намалена възможност за социална адаптация с право на 

чужда помощ.    

По ОП”РЧР”- проект „Подкрепа за достоен живот”, се предоставя 

социалната услуга Личен асистент”. В реализирането на проекта 

през 2013  г. се включиха 10 лица с трайни увреждания, които не 

са в състояние да се самообслужват.  Лицата се обслужват от 12 

лични асистента. Реализацията на този проект осигури работа на 

10 безработни лица, ангажирани като „Личен асистент”, 

преминали обучителен курс. 

През месец март 2013 г. към община Болярово е разкрит 

Център за услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома” по 

ОПРЧР. Центъра  включва три типа почасови услуги: Дейности за 

лична помощ, в това число и дейности с медико-социална 

насоченост; Дейности за социална подкрепа и социално 

Проекти;  

ОП РЧР 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

включване; Комунално-битови дейности. По този начин 70 

потребители (деца и лица с трайни увреждания и възрастни хора с 

ограничения и невъзможност за  самообслужване) получават 

необходимите почасови грижи и помощ в домашна 

среда. Услугите се предоставят по местоживеене (по настоящ 

адрес) за 12 месеца.  Персоналът на Центъра е 26 лица. В Центъра 

за услуги в домашна среда е назначен персонал за управление (1 

ръководител и 1 социален работник). Продължителността на 

проекта е 16 месеца.  

Елхово Социална услуга „Личен асистент” по ОП РЧР-по проект 

на Агенцията за социално подпомагане, в който партньор е община 

Елхово.  

Реализирането на социалната услуга стартира от 08.11.2010г след 

сключено споразумение за партньорство на Община Елхово. 

Услугата се извършва от 31 лични асистента, които обслужват 31 

лица. 

През 2012г. Община Елхово бе одобрена по схемата „Помощ в 

дома”, по  ОП РЧР, чрез договарящ орган Агенция за социално 

подпомагане, по Приоритетна ос 5 „ Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика”. Договор за изпълнение бе 

сключен на  19.11.2012г. През 2013г. 25 безработни  лица  

обслужваха 80 потребителя.Услугата Социален асистент 

продължава и през 2014г. 

Тунджа - Партньорство по схема „Алтернативи” . Осигурена 

възможност за предлагане на услугата „ Личен асистент” на 60 

потребители 

1.5.2.2. Включване на допълнителни услуги към ДСП от 

малките населени места 

Всички 

общини 

 Ямбол - През 2013 г. беше създадено Звено за услуги в домашна 

среда към Домашен социален патронаж. Това стана възможно, 

след като през 2012 г. Община Ямбол защити Проект „ Грижа и 

подкрепа в дома”, схема за безвъзмездна финансова помощ 

„Помощ в дома”. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа 

на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. Като персонал в Звено за услуги в домашна 

среда са наети 42 безработни лица – 20 социални асистенти, 21 

домашни санитари и сътрудник „Социални дейности”.  

Чрез проект „Помощ в дома” се разшириха услугите предоставяни 

от ДСП 

проекти 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

Предоставяне на услугата „Личен асистент” в населените места на 

община „Тунджа” по проект на ДСП – Ямбол  и по проект на АСП 

„Подкрепа за достоен живот”, Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи”, по който община 

„Тунджа” е партньор 

Община Стралджа успешно кандидатства  по схема BG051PO001-

5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”. На 19.11.2012година Кметът на 

общината   подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ за 

реализиране на проект «Звена към ДСП в община Стралджа» по 

тази схема на стойност 187 886.20лв., който се реализира през 

2013г.,  По проекта са създадени три звена към действащите ДСП в 

общината, чрез които се разшири дейността им. 

1.5.2.3. Продължаване на дейността на Дневния център за 

хора с увреждания  - Ямбол за предоставяне на 

дневни и почасови услуги  

Гр.Ямбол    

1.5.2.4. Създаване на Дневен център за възрастни с 

увреждания в гр. Ямбол 

Гр.Ямбол  През 2013 г. ДЦХУ на територията на Община Ямбол не е разкрит. 

Част от лицата с увреждания от 18 до 35 години ползват услугите 

на ДЦХУ в с. Веселиново, община Тунджа. 

 

1.5.2.5. Създаване на Дневен център за стари хора в гр. 

Ямбол 

Гр.Ямбол  Към 31.12.2013 г. не е създаден ДЦСХ в рамките на КСУДВ  

1.5.2.6. Подкрепа от общините при извършваните 

дейности в обособените клубове на инвалида по 

места, като активно се включат местните 

структури на СИБ. Разширяване на дейностите на 

клубовете в рамките на изпълнението на 

стратегията 

  Разкриване на 4 нови клуба на пенсионера на територията на 

община „ Тунджа”. Разработени и приети от Общински съвет 

„Тунджа” на Правила за организацията на дейностите в клубовете 

на пенсионера в община „Тунджа” 

 

1.5.3. Развиване на целеви общински политики/мерки 

за социално включване на хората с увреждания 

Всички 

общини 

 Реализация на проекти за доставка на услуги в домашна среда – 

Личен асистент 

Собствен 

бюджет, 

проекти 

1.5.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване 

на достъпна среда в общественото пространство, 

културни и здравни центрове 

Всички 

общини 

 На територията на община Ямбол всички административни, 

обществени сгради и такива със социално предназначение са с 

осигурена достъпна среда, осигурен е достъпен транспорт, 

достъпна информационна и комуникационна среда. През 2013 г. 

при изграждането на „Синя зона”, община Ямбол на всеки паркинг 

обособи по две места за паркиране на автомобили на хора с 

увреждания. В изпълнение на чл. 99а от Закона за движение по 

пътищата Община Ямбол издава своевременно карти за 

Собствен 

бюджет, 

проекти 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

преференциално паркиране на превозни средства, обслужващи 

хора с трайни увреждания.  

Тунджа Реализиране на проект, финансиран по ОПРР: 

Българското читалище  – минало, настояще и бъдеще”  - 

реновиране, обзавеждане и оборудване  на 11 читалищни сгради в 

община „ Тунджа”, в това число и изграждане на достъпна 

архитектурна среда.  

1.5.3.2. Дейности на ДБТ, общините и местните НПО за 

предоставяне на достъп до доходи, заетост, 

професионално ориентиране и др. 

Всички 

общини 

 Към настоящият момент на територията на община Ямбол трудово 

посредничество осигуряват дирекция „Бюро по труда” – Ямбол, 

Сдружение „Индустриална Стопанска Асоциация” и ЕТ „Контакт 

2003 - Ваня Карагеоргиева”. 

Тунджа - проект „ Нов избор”, финансиран по ОП”РЧР”, Схема 

„Развитие” - осигурени общо166 работни места: 14 за длъжността 

техник- еколог; 58 работни места за работник озеленяване; 58 

работни места за общи работници  по поддържане на сгради; 

спасители -36.    

В рамките на НП ОСПОЗ – назначени  51 безработни лица на 

сезонна заетост, а по „ Нова възможност за заетост” – 10.  

По РПЗ – 20 лица. 

Стралджа - Разработване и реализиране на проекти осигуряващи 

заетост, доходи и обучение 

Участие в национални програми: 

- ОСПОЗ – 148бр.; 

- Старт в кариерата – 1бр.; 

- Регионална програма за заетост – 15 бр. 

Собствен 

бюджет, 

проекти 

1.5.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за по-

високи възможности за самостоятелен начин на 

живот – обучения на хората с увреждания 

Всички 

общини 

 Реализация на проекти за доставка на услуги в домашна среда – 

Личен асистент 

Собствен 

бюджет, 

проекти 

1.5.4. Програми и мерки за подкрепа и улесняване на 

достъп до заетост на хора с увреждания и хора с 

намалена работоспособност 

Всички 

общини 

 Стралджа НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 

– 1бр. 

Тунджа - В рамките на НП ” За заетост и обучение на хора с 

увреждания” са назначени 3 лица  

Разработване на проект по ОП ”РЧР” , Схема „ Нови 

възможности”  за въвеждане модела на защитена заетост при лица 

с увреждания и намалена работоспособност” 

 

Собствен 

бюджет, 

проекти 

1.5.4.1. Програми за квалификация и преквалификация  Всички  През 2013 г. в Община Ямбол по Национална програма „Заетост и Собствен 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

 общини обучение на хора с трайни увреждания” са наети 2 лица. 

Стралджа 

 1.Програма „Развитие” проект Нов избор – развитие и реализация 

– 127бр. в т. ч.: 

 - озеленители – 62; 

 - общ работник  поддръжка – 15; 

 - спасители БАК – 50; 

2.   ОП „Развитие на човешките ресурси” схема „Подкрепа за 

заетост – 105бр. в т.ч. 

- Пазач невъоръжена охрана -54бр. 

- Организатор спортни про-яви и първенства – 9бр. 

- Организатор спортни про-яви и първенства – 34бр. 

- Архивар – 4бр. 

- Деловодител -3бр. 

Тунджа 

 НП Заетост и обучеиие на хора страйни увреждания – 4 лица; 

проект „ Нов избор”, финансиран по ОПРЧР , Схема „Развитие” 

осигурени 19 работни места за длъжността техник- еколог по 

първи етап и осигурени 13 работни места  по втори етап; 3 

работници по озеленяване ; НП” Старт в кариерата” -1лице;  58 

работни места за „работник озеленяване; 96 работни места за общи 

работници  по „поддържане на сгради” след провеждане на 

квалификационно обучение;проект” Подкрепа за заетост” – 48 

наети лица; Проект Нов избор –спасители при БАК -37 наети лица 

 

бюджет, 

проекти 

Специфична цел 1.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск 
 

1.6.1. Осигуряване достъп на развитие за етническите 

общности в неравностойно положение  

област 

Ямбол 

 Тунджа - Разработване на Програма за регионална заетост и 

осигуряване на 37 работни места 

 

1.6.1.1. ЦОП – широк спектър услуги – подкрепа и 

консултиране на рискови групи – деца и семейства, 

вкл. мобилен компонент – посещения в дома на 

семейства в риск  

 

  Мобилна работа ЦОП Ямбол предоставя на потребители от крайно 

маргинализирани райони – в ромската махала, на които е 

невъзможно посещаването на Центъра. В ромския квартал на града 

в изнесена приемна - всяка седмица по график специалисти от 

ЦОП работят и консултативно с потребителите там. 

 

1.6.1.2. Посредничество и информиране за осигуряване на 

достъп до заетост, осъществявано от действащите 

Всички 

общини 

 Тунджа - Разработване на проектни предложения  по ОПРЧР , 

Схема „ Нови възможности”проект Социално предприятие за 

 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

социални услуги и с подкрепата на ДБТ обществено хранене”Домашен социален патронаж”- с. Победа- 

алтернатива за социалното включване  в малките населени места 

от селски тип”; 

Осъществяване на дейности по Схема”Развитие”, проект „Нов 

избор”; 

Осигуряване на заетост  по Схема „Алтернативи” чрез назначаване 

на безработни лица като лични асистенти 

1.6.1.3. Създаване на центрове за развитие на общности  

(съгласно Мярка 1.1.8.) 

 

Община 

Ямбол 

Община 

Тунджа 

 Чрез реализиране дейностите по Проект за социално включване  

1.6.2. Развиване на услуги за превенция на рисково и 

зависимо поведение, насочени към деца и 

възрастни и услуги за реинтеграция на лица със 

зависимости  и проблемно поведение 

Общ. Ямбол 

Общ. 

Тунджа 

   

1.6.2.1 Създаване на Център за развитие на общности  в 

гр. Ямбол 

Гр. Ямбол  Проект „Общностен център -  Ямбол, за интегрирано предоставяне 

на социални услуги на деца и семейства в риск”, финансиран  по 

Проект за социално включване. През 2013 г. в Общностен център 

отвори врати филиал на ОДЗ „Свобода”, където се обучават общо 

67 деца. 

 

1.6.2.2 Създаване на Център за развитие на общности в с. 

Веселиново, общ. Тунджа 

Село 

Веселиново 

 Чрез реализиране дейностите по Проект за социално включване Проект, ддд 

1.6.2.3. Проучване  възможността за създаване на Център 

за развитие на общности те в с. Кукорево, общ. 

Тунджа 

С. Кукорево  Чрез реализиране дейностите по Проект за социално включване Проект, ддд 

Специфична цел 1.7. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта чрез развиване 

на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот в семейна и домашна среда, чрез: 

1.7.1. Развиване и разширяване на дейностите в 

Домашния социален патронаж и обхващане на 

малките изолирани населени места 

Всички 

общини 
 Тунджа - Изпълнение на Проектно предложение  по ОП”РЧР”, 

схема „ Нови възможности” : „СПОХ „ДСП”- с. Победа – 

алтернатива за социално включване в малките населени места от 

селски тип” от м. 02.2012 год.   

Общинска 

дейност, 

проект 

1.7.1.1 Разширяване на обема и многообразието на 

дейностите в действащите Домашни социални 

патронажи 

Всички 

общини 

 Ямбол 

Капацитет на услугата ДСП е 210 места, като към 31.12.2013 г. 

потребителите са 204. През 2013 г. беше създадено Звено за услуги 

в домашна среда към Домашен социален патронаж. Това стана 

възможно, след като през 2012 г. Община Ямбол кандидатства и 

Общинска 

дейност, 

проект 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

защити Проект  „Грижа и подкрепа в дома”, схема за безвъзмездна 

финансова помощ „Помощ в дома”. Проектът се осъществява с 

финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 

Като персонал в Звеното за социални услуги са наети 42 

безработни лица – 20 социални асистенти, 21 домашни санитари и 

сътрудник „Социални дейности”. 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". Tози нов модел ще 

стане и основа за бъдещо планирано развитие на общински 

социални услуги. 

Елхово  

За 109 патронирани се грижат 8 длъжностни лица: домакин-

касиер, инструктор хранене, готвач, помощник готвач, двама 

кухненски работника, шофьор и санитар. Лекотоварен автомобил 

разнася храна пет дни в седмицата. Една санитарка поддържа 

личната хигиена на част от патронираните и обитаваните от тях 

помещения по утвърден месечен график. Домашен социален 

патронаж обслужва и лица от селата Кирилово и Бояново. 

Стралджа - На  територията на общината функционират три 

патронажа  -  гр.Стралджа,   с.Войника  и с. Каменец. Капацитетът 

и на трите е за по 50 потребителя. За функционирането им са 

определени съответно 4.5, 3.25 и 3.25 щатни бройки.            

Ползвателите на услугата през 2013 година са както следва: 

          ۰ ДСП гр.Стралджа -  46 бр. от Стралджа, Зимница, 

Воденичане, Чарда, Джинот, Лозенец, Атолово;  

          ۰ ДСП с. Войника  - 58бр от селата Войника, Недялско, 

Тамарино, Първенец; 

          ۰ ДСП с. Каменец – 26 бр.от селата Каменец, Поляна.  

Ползвателите заплащат месечна такса в размер от 36 до 52 лева, в 

която такса влизат  храната, разходът за подготовка и 

транспортните разходи за доставката й. По- високи са таксите за 

селата извън центъра на патронажите, поради по-високите 

транспортни разходи и по-малкия брой патронирани. През 2013 

година за издръжка на ДСП от общината са изразходени 131363 лв   

Продължава изпълнението  на проект за разширяване дейността на 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

трите ДСП от община Стралджа  по проект „Помощ в дома” 

Болярово - Домашен социален патронаж е социална услуга, 

предоставяна в домовете на възрастните хора и хората с 

увреждания, която е общинска дейност с капацитет 180 

потребители. Услугата се предоставя в гр. Болярово и селата 

Г.Крушево, Ст. Караджово, Дъбово, Попово, Златиница, 

Мамарчево, М.Шарково.  

Тунджа - Увеличаване териториалния обхват на ДСП с. Болярско  

– включване и с. Златари в обхвата на услугата 

Домашен социален патронаж с. Болярско, с капацитет 90 места, 

който предоставя услуги в 5 населени места – Болярско, Бояджик, 

Безмер, Гълъбинци и с. Златаре.  

Домашен социален патронаж „Тунджа”, които реализира 

дейността си на територията на селата Миладиновци, Меден 

кладенец , Савино и  Межда с капацитет до 100 потребители. 

Храната се осигурява на принципа на кетъринг.  

Общинско социално предприятие за обществено хранене 

„Домашен социален патронаж” с. Победа, което след 

приключване на проект по схема „Нови възможности” на  ОП РЧР 

2007-2013 г., от 09.07.2013 г. е общинска дейност. Капацитета му е 

100 места и предоставя социални услуги  за жителите на 11 

населени места от състава на община Тунджа – Победа, Челник, 

Асеново, Каравелово, Робово, Сламино, Козарево, Стара река, 

Търнава, Могила и Чарган. В рамките на устойчивостта на 

проекта,  Общинското социално предприятие осигурява „защитена 

заетост” на 6 лица от уязвими социални групи. Запазен е и 

социалния елемент при заплащане на услугите, като лицата с 

доход до минималната социална пенсия не заплащат такса.  

Общо за дейност ДСП от бюджета на Община Тунджа за 2013 г. са 

отделени  195 000 лв. 

Приключи реализация на проект „Общинско социално 

предприятие за обществено хранене „Домашен социален 

патронаж” с. Победа – алтернатива на социалното включване в 

малките населени места от селски тип” по схема Нови 

възможности 

1.7.1.2. Общински мерки и/или програми за подобряване 

на достъпа до административни услуги и социална 

Всички 

общини 

 Изпълнен проект „ОБЩИНА ЯМБОЛ – усъвършенстване на 

административното обслужване”, финансиран от ОПАК 

Общинска 

дейност, 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

подкрепа Разработен и одобрен за финансиране проект за изграждане на 

„Звено за услуги в домашна среда – модел на социално включване 

в малките населени места” по схема „ Помощ в дома”, който ще се 

реализира по ОПРЧР през 2013 г. 

проект 

1.7.1.3 Продължаване функционирането на обществената 

трапезария  в общ. Ямбол и разкриване на нови 

Гр. Ямбол  Социална услуга, финансирана от Фонд „Социална закрила” при 

МТСП, предоставяна в периода 01.01.2013 г.  – 31.12.2013 г.  

Услугата функционираше с капацитет от 100 ползватели за 

периода м.09. – м.12.2013 г., а през останалото време  - 81 

ползватели. 

Общинска 

дейност, 

Проект МТСП 

фонд 

„Социална 

закрила” 

1.7.1.4. Продължаване функционирането на обществената 

трапезария в община Тунджа 

Общ. 

Тунджа 

 Капацитет 200 места 

През 2013 год. продължи реализацията на проект „Обществени 

трапезарии”, финансиран  от Фонд „ Социална закрила” на МТСП. 

Община Тунджа е бенефициент по този проект от 2009 год. като 

обхванати първоначално 100, а от 2012 г - 90 потребители от 

целевите групи  в шест населени места, които получават безплатна 

храна. През 2013 год. потребители са жителите на с. Дражево, с. 

Хаджидимитрово, с. Ханово, с.Окоп , с. Крумово и с. Генерал 

Инзово. От 2009 год. социалната услуга по програма  „Обществена 

трапезария” се реализира и чрез публично частно партньорство с 

ЕТ „ Емил Иванов” – лицензиран доставчик на социалната услуга. 

Капацитетът през 2013 г. е 108 лица и семейства от целевите групи 

в населените места: Веселиново, Завой, Тенево, Маломир, Драма, 

Дряново, Коневец и Кабиле. 

През 2013 г. Фонд „ Социална закрила” отвори втори етап за прием 

на проектни предложения.  Две неправителствени организации – 

Местна инициативна група – Тунджа и Общински младежки съвет 

„ Тунджа”, притежаващи лиценз за социална услуга” Обществена 

трапезария” внасят проекти за финансиране.  

След одобряване, от 01.07.2013 год.  капацитета  на социалната 

услуга „Обществена трапезария” за територията на община 

„Тунджа” се увеличава със 160 потребители и се разширява 

териториалния обхват за още 10 населени места – Скалица, 

Генерал Тошево, Голям Манастир, Овчи кладенец, Ботево, Роза, 

Видинци, Калчево, Симеоново и Кукорево.    

Общинска 

дейност, 

проект 

1.7.1.5 Продължаване функционирането на обществената 

трапезария в община Елхово 

Общ. Елхово  Обществена трапезария за 2013 е целогодишна за 35 

бенефициента. 

МТСП чрез  

Фонд  



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

Социална 

закрила 

1.7.1.6. Откриване на обществената трапезария-2  след 

2011 г. по проект, сезонна (през зимата), с 

капацитет от 40 ползватели. 

община 

Елхово 

   

1.7.1.7. Откриване на обществената трапезария в община 

Стралджа, по проект през 2011 г. с капацитет от  50 

ползватели.  

 

община 

Стралджа 

 Не е разкрита трапезария  

1.7.1.8 Продължаване дейността на обществена 

трапезария в община Болярово целогодишно с 

капацитет от 180 ползватели. 

община 

Болярово 

 Тази услуга не се предоставя. 

Това се отнася за ДСП от м. юли 2012 г. 

 

1.7.1.9. Откриване на обществената трапезария в община 

Болярово  след 2011 г. по проект, сезонна (през 

зимата), с капацитет от 80 ползватели. 

община 

Болярово 

 Болярово - За пета поредна година Фонд „Социална закрила” 

финансира  продължение на проекта „Обществена трапезария” 

като отпусна средства за храна на 40 потребители от януари 2013 г. 

Размерът на финансирането на услугата за едно лице за един ден е 

2,40 лв., което включва: храна за обяд – супа, основно ястие, хляб 

– 2,00 лв.; транспортни разходи 10% от стойността на храната за 

едно лице за един ден – 0,40 лв. Разкриването на Обществена 

трапезария в община Болярово е значим проект за всички жители 

на общината и най вече за хората, ползващи тази услуга – лица и 

семейства на месечно подпомагане по чл. 9 от ППЗСП; лица с 

доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 

пенсии; скитащи и бездомни деца и лица. 

Проект – 

финансиран от 

МТСП Фонд 

„Социално 

закрила” 

 

1.7.1.10 Проучване на възможностите за създаване на три 

комплекса за подкрепа на стари хора и лица с 

увреждания 

Община 

Стралджа 

Община 

Тунджа 

Община 

Болярово 

 Община Стралджа изготвя проект за изграждането на Център за 

стари хора от семеен тип.  Търси се възможност за кандидатстване 

по проект 

Тунджа - Разработен   проект за изграждане на „Звено за услуги в 

домашна среда – модел на социално включване в малките 

населени места” с разкриване на изнесени офиси в с. Тенево и с. 

Скалица 

Общинска 

дейност, 

проект 

1.7.2. Разширяване на услугите  в домашна среда чрез 

увеличаване  на капацитета на услугите 

домашен помощник, социален и личен асистент 

Всички 

общини 

 Болярово - По НП ”Асистенти на хората с увреждания”, чрез 

Дирекция “Социално подпомагане” е осигурена заетост на  2 лица,  

които  полагат грижи за своите близки с 100 % трайно намалена 

възможност за социална адаптация с право на чужда помощ.  Това 

са лица, ангажирани ежедневно в обгрижването на свои близки с 

проекти 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

увреждания. По този начин се гарантира полагането на качествени 

грижи за лицата и децата  в домашна среда и по-добър стандарт на 

живот на трудещите се и техните семейства. 

По ОПРЧР- проект „Подкрепа за достоен живот”, се предоставя 

социалната услуга Личен асистент” Обща цел на проекта е да се 

приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда 

чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен 

асистент" в национален мащаб и да се разчупят създадените 

стереотипи за услугата „Личен асистент". Ползватели на 

социалната услуга „Личен асистент”  са хора с трайни увреждания, 

нуждаещи се от постоянна грижа. В реализирането на проекта през 

2013  г. се включиха 10 лица с трайни увреждания, които не са в 

състояние да се самообслужват.  Лицата се обслужват от 10 лични 

асистента.  

През месец март 2013 г. към община Болярово е разкрит Център за 

услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома” по ОПРЧР. 

Центъра  включва три типа почасови услуги: Дейности за лична 

помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост; 

Дейности за социална подкрепа и социално включване; 

Комунално-битови дейности. По този начин 70 потребители (деца 

и лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения и 

невъзможност за  самообслужване)  получават необходимите 

почасови грижи и помощ в домашна среда. Услугите се 

предоставят по местоживеене (по настоящ адрес) за 12 месеца.  

Персоналът на Центъра е 26 лица. Проектът  се изпълнява на 

територията на цялата община. Продължителността на проекта е 

16 месеца, а социалната услуга е за срок от 13 месеца до 

23.03.2014г.   

Тунджа - Схема „ Алтернативи” – личен асистент – 60 

потребители и 51 лица лични асистенти 

1.7.2.1. Осигуряване и доразвиване на услугата Домашен 

помощник по Национална програма 

Всички 

общини 

 През 2013 г. в Националния класификатор на длъжностите отпада 

фигурата на домашен помощник. На нейно място е въведена 

длъжността домашен санитар. Социална услуга по проект „ Грижа 

и подкрепа в дома” по ОП РЧР- за Ямбол.  В периода от 

01.05.2013 г. –  31.12.2013 г. услугата се предоставя от 20 домашни 

санитари, които обслужват  46 бр. лица с трайни увреждания, 14 

бр. деца с увреждания, 21 бр. възрастни хора с ограничени 

ОП РЧР 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

възможности или невъзможност за самообслужване. 

 

1.7.2.2. Осигуряване и доразвиване на услугите Социален 

и Личен асистент по Национална програма и 

програми на АХУ 

Всички 

общини 

 Ямбол - През 2013 г. продължава предоставяне на услугата „Личен 

асистент” по Проект по ОП „РЧР”, насочена към  лица с ТНР 90 и 

над 90 %, с право или без право на чужда помощ, такива с по –

нисък процент, но с установена невъзможност за самостоятелно 

обслужване,  и деца с трайни увреждания. От 01.01.2013 г. – 31.12. 

2013 г. ежемесечно се обгрижват 73 потребители от 64 лични 

асистенти. 

Услугата Социален асистент се предоставя в периода от 01.05.2013 

г. –  31.12.2013 г.  при изпълнение на проект „ Грижа и подкрепа в 

дома” по ОП „РЧР”.  Услугата се предоставя от 21 социални 

асистенти.  

Болярово - По НП ”Асистенти на хората с увреждания”, чрез 

Дирекция “Социално подпомагане” е осигурена заетост на  2 

безработни лица. 2 лица се обгрижват от своите  близки.  

Елхово За 2013г. в рамките на Националната програма ”Асистенти 

на хората с увреждания”, чрез Дирекция “Социално подпомагане” 

е осигурена заетост на общо 13 безработни лица,  които  полагат 

грижи за свои близки с над 90 на сто трайно намалена 

работоспособност с право на чужда помощ, обгрижващи деца и 

внуци с над 50 на сто трайно намалена възможност за социална 

адаптация с право на чужда помощ.  

Тунджа - Д”СП”  - по НП” АХУ” компонент „ Личен асистент” са 

включени 15 потребители 

ОП РЧР, 

бенефициент 

АСП към 

МТСП  

НП АХУ 

проекти 

1.7.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови 

услуги за стари хора 

Всички 

общини 

  Схема „ Алтернативи” – личен асистент – 60 потребители и 51 

лица лични асистенти - община Тунджа 

 

1.7.3.1. Създаване на Дневен център за стари хора  в гр. 

Ямбол 

Гр. Ямбол  Към  31.12.2013 г. не е създаден ДЦСХ в рамките на КСУДВ.  

1.7.3.2. Продължаване на дейността на Дневен център за 

стари хора в гр.Стралджа и в село Генерал Инзово, 

община Тунджа 

Гр.Стралджа 

село Генерал 

Инзово, 

общ. Тунджа 

 ДЦСХ с. Г. Инзово, Тунджа - капацитет 30 места 

ДЦСХ гр. Стралджа е закрит 

Проекти и ддд 

1.7.3.3. Създаване на Комплекс за подкрепа на възрастни и 

стари хора в община Тунджа 

Общ. 

Тунджа 

 ОП” РЧР” ,Схема „ Социални услуги за социално включване” , 

проект” Дневен център за пълнолетни лица 18+ - алтернатива за 

социалното включване в малките населени места” с. Калчево – 

Ддд, проект 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

приключил 02.2012 

През отчетния период община „Тунджа”  бе недопустим кандидат 

за финансиране по схема „ Живот в общността” 

1.7.3.4. Създаване на Комплекс за подкрепа на възрастни и 

стари хора в гр. Стралджа 

Гр Стралджа  Закрит е центъра поради липса на интерес към предоставяните 

услуги. Дейността му се покрива от активно действащите два 

клуба  на пенсионера в гр. Стралджа. 

 

1.7.3.5. Създава не на Комплекс за подкрепа на стари хора 

в гр.Болярово, с капацитет от 150 места. 

  Услугата Не е разкрита  

1.7.3.6. Продължаване на общинската подкрепа за 

дейностите на Клубовете на пенсионера  

Всички 

общини 

 Ямбол - Създадени са и функционират 13 клубове на пенсионера  

Община Стралджа оказва активно съдействие в реализирането на 

различни инициативи  на всички действащи на територията на 

общината клубове на пенсионера 

Болярово – има  клубове на пенсионера в девет населени места на 

общината /Болярово, Мамарчево, Голямо Крушево, Воден, Стефан 

Караджово, Попово, Шарково, Горска поляна, Крайново/. В тях 

около 300 пенсионери и самотни стари хора, които нямат 

здравословни проблеми  прекарват голяма част от свободното си 

време в срещи и занимания според интересите си, поддържат 

лични и  социални контакти. В някой от клубовете са създадени 

самодейни певчески групи, които активно развиват своята дейност 

Като участват във фестивали, събори и инициативи във връзка с 

осъществяването на Културния календар на Общината.  

Елхово - Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на 

Клубовете на пенсионера 

Тунджа - Планирани средства за издръжка на клубовете на 

пенсионера в общинския съвет; организиран Преглед на 

художествената самодейност на клубовете на пенсионера на 

2.10.2013 г.; осигуряване на транспорт за гостувания на клубовете 

на пенсионера за съвместни гостувания, срещи и инициативи, 

осигуряване на средства за издръжка. 

Местни 

дейности 

1.7.3.7. Продължаване на общинската подкрепа за 

дейностите на Клубовете на хората с увреждания, 

предоставящи възможности за общуване и 

социален живот на възрастни и стари хора с 

увреждания. 

 

Всички 

общини 

 Община Стралджа продължава подкрепата на Клуба на хората с 

увреждания в гр. Стралджа, като им предоставя база за общуване и 

социален живот 

Елхово - Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на 

Клубовете на хората с увреждания, предоставящи възможности за 

общуване и социален живот на възрастни и стари хора с 

увреждания. 

Местни 

дейности 

Общински 

бюджет, 

бюджети на 

читалищата 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

Съвместно с читалищата от община Тунджа 

 

1.7.3.8. Продължаване на общинската подкрепа за 

дейностите на Клубовете на диабетика, 

предоставящи възможности за общуване и 

социален живот на  болни възрастни и стари хора.  

 

Всички 

общини 

 Продължава общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на 

диабетика, предоставящи възможности за общуване и социален 

живот на  болни възрастни и стари хора в гр.Стралджа и с. 

Войника 

Съвместно с читалищата от община Тунджа 

Общински 

бюджет, 

бюджети на 

читалищата 

Обща цел 2: Затваряне на входа към СИ, с цел да се постигне максимално намаляване на хората, настанени в специализирани 

институции. 

Специфична цел 2.1. Да се трансформират и закрият специализираните институции за деца чрез: 
 

2.1.1. Разработване на плановете за трансформиране 

и/или закриване на Специализираните 

институции за деца в област Ямбол през 

периода 2011-2015 г. 

Област 

Ямбол 

   

2.1.1.1. Създаване на работна група на областно ниво за 

консултиране и подкрепа на процеса на 

актуализиране на плановете за СИ за деца 

Област 

Ямбол 

   

2.1.1.2. Изработване на плановете за развитието на 

съществуващите СИ за деца в обл. Ямбол 

Област 

Ямбол 

   

2.1.1.3. Съгласуване на актуализираните планове за всяка 

СИ за деца  

Област 

Ямбол 

   

2.1.2. Развитие на услуги за реинтеграция на децата 

от специализираните институции в 

биологичното или разширеното семейство 

Област 

Ямбол 

   

2.1.2.1. Формиране на екипи в ЦОП – Ямбол и Елхово по 

реинтеграция в семейна среда на децата от ДМСГД 

и ДДЛРГ 

Общ. Ямбол 

Общ. Елхово 

 ЦОП работи в посока реинтеграция за деца насочени от ОЗД и 

настанени в ДДЛРГ. 

ДДД 

2.1.2.2. Дейности на ЦОП, специализираните институции 

и ОЗД за реинтеграция на децата от СИ в 

биологичното семейство 

Общ. Ямбол 

Общ. Елхово 

 Предоставя услуги като повишаване на родителски капацитет, 

семейно консултиране и подкрепа,  както и подкрепа на деца на 

които предстои реинтеграция. 

ДДД 

2.1.2.3. Изпълнение на дейности от ЦОП, СИ и ОЗД по 

настаняване на деца от СИ в биологичното 

семейство, семейства на близки и роднини и 

услуги по подкрепа 

Общ. Ямбол 

Общ. Елхово 

 Подкрепа на биологичното семейство като семейно консултиране 

и подкрепа 

ДДД 

2.1.3. Трансформиране и закриване на СИ за деца в Обл. Ямбол    



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

област Ямбол 

2.1.3.1. Трансформиране на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” в гр. 

Ямбол 

Гр.Ямбол  Капацитетът на ДДЛРГ през 2013 г. е 60 места. През 2013 г. не е 

изготвян план за трансформиране на специализираната институция 

ДДЛРГ „Ю. Гагарин”. 

 

2.1.3.2. Трансформиране и подготовка за закриване на 

ДМСГД- Ямбол и разкриване на нови услуги в 

подкрепа на майчинството, превенция на 

изоставянето със специален фокус към деца с 

увреждания 

Гр.Ямбол  Изпълнение на проект на Община Ямбол - „Подкрепа за 

деинституционализация чрез изграждане на социална 

инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол”, по ОПРР 

са изградени 3 ЦНСТДМ  и 1 ЗЖ – Дейностите по проекта са във 

връзка с проект „Детство за всички” на ДАЗД, АСП и МЗ. 

ОПРР 

2.1.4. Извеждане на децата от СИ в приемни 

семейства и в семейства на осиновители  

Област 

Ямбол 

   

2.1.4.1. Координация на дейността от областния екип по 

приемна грижа 

Област 

Ямбол 

   

2.1.4.2. Набиране на приемни семейства от ЦОП, 

действащи от всички общини от областта. 

Област 

Ямбол 

 През 2013 г. ЦОП не работи по набиране на кандидати за приемни 

семейства,  това са дейности извършвани от Екипа по приемна 

грижа /ЕПГ/ при Община Ямбол по Проект „И аз имам семейство”. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, 

съфинансирана от Европейския социален фонд. По проекта са 

консултирани общо над 20 семейства от Ямбол и община Тунджа. 

Към 31.12.2013 г. са приети заявления за кандидатстване на 8 

кандидати за приемни семейства – 7 професионални и 1 

доброволно приемно семейство. Общо настанените деца в 

утвърдени приемни семейства са 5. 

ДДД 

2.1.4.3. Тясно сътрудничество между ЦОП и СИ при 

работа с кандидат осиновители  и осиновители 

Област 

Ямбол 

 Подкрепа на кандидат осиновители и такива с осиновени деца ДДД 

Специфична цел 2.2. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до 

семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда, чрез: 
2.2.1 Изграждане на ЦНСТ за извеждане на деца от 

Ямбол, настанени в СИ в и извън област Ямбол 

Гр. Ямбол    

2.2.1.1. Изграждане на ЦНСТ в гр. Ямбол за деца изведени 

от ДДЛРГ с капацитет 12 места 

Гр. Ямбол  ЦНСТ за деца изведени от ДДЛРГ е създаден по проект на община 

Ямбол „В моя нов дом” по ОПРЧР; от м. 03.2012 г. е държавно 

делегирана дейност. 

ДДД 

2.2.1.2 Изграждане на ЦНСТ в гр. Ямбол за деца изведени 

в СИ извън обл. Ямбол с капацитет 15 места 

Гр. Ямбол  не  

2.2.1.3. 

 

Изграждане на ЦНСТ в гр. Ямбол за деца с леки 

увреждания с капацитет от 12 места 

Гр. Ямбол  не  



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

2.2.1.4. Изграждане на ЦНСТ  за деца с увреждания 

изведени в СИ извън общината с капацитет от 8 

места;    

гр.Ямбол  не  

2.2.1.5. Планиране изграждане на ЦНСТ за деца с тежки 

увреждания изведени от ДМСГД, за които са 

изчерпани възможностите за осигуряване на 

семейна среда, с капацитет от 8 места;  

гр.Ямбол  не  

2.2.1.6. Планиране изграждане на ЦНСТ за деца с тежки 

увреждания изведени от ДМСГД, за които са 

изчерпани възможностите за осигуряване на 

семейна среда, с капацитет от 8 места;  

гр.Ямбол  не  

2.2.1.7 Планиране изграждане на ЦНСТ за деца с тежки 

увреждания изведени от ДМСГД, за които са 

изчерпани възможностите за осигуряване на 

семейна среда, с капацитет от 8 места;  

гр.Ямбол  не  

2.2.1.8. Разкриване на ЦНСТ за деца с увреждания, 

изведени от ДДМУИ по проекта на ДАЗД „Детство 

за всеки” 

Гр. Ямбол  През 2013 г., в изпълнение на проект „Подкрепа за 

деинституционализация чрез изграждане на социална 

инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол” по ОПРР 

бяха изградени 3 ЦНСТДМ с капацитет 12+2 места и ЗЖ с 

капацитет 8 места. 

 

2.2.1.9. Разкриване на ЦНСТ за младежи с увреждания в 

с.Победа , общ. Тунджа  - 8 места 

С. Победа 

Общ. 

Тунджа 

 Липса на подходяща финансова схема Проекти 

ддд 

2.2.1.10. Разкриване на ЦНСТ в с. Победа ,община Тунджа 

за младежи с умствена изостаналост - 8 места 

С. Победа 

Общ. 

Тунджа 

 Липса на подходяща финансова схема Проекти 

ддд 

2.2.1.11. Изграждане на ЦНСТ – „Къща като вкъщи” в 

Елхово с капацитет -8 места 

Гр. Елхово  Продължаване на дейността на ЦНСТ – „Къща като вкъщи” в 

Елхово с капацитет -8 места 

ДДД 

2.2.1.12. Изграждане на ЦНСТ -2 в Елхово за деца или 

младежи в неравностойно положение, изведени от 

СИ извън област Ямбол - 12  места 

Гр. Елхово  Изградена сградата на ЦНСТ2 по Компонент 1 

м. декември сключен договор по процедура „Да не изоставяме 

нито едно дете”, Компонент 2: Разкриване на социални услуги в 

общността, бюджетна линия BG051PO001- 5.2.12 на ОП „Развитие 

на човешките ресурси”2007-2013 по Приоритетна ос 5: Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика с Основна 

област на интервенция 5.2. Социални услуги за превенция на 

социалното изключване и преодоляване на неговите последици. 

 

Програма РСР 

 

Програма РЧР 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

2.2.2. Изграждане на защитени и преходни жилища за 

подпомагане на социалната интеграция на 

младежите и лицата , напускащи 

специализирани институции 

Гр. Ямбол    

2.2.2.1. Изграждане на наблюдавано жилище в гр. Ямбол- 

8 места за пълнолетни лица 

Гр. Ямбол  не  

2.2.2.2. Преходно жилище с капацитет 4 места за момичета 

от ДДЛРГ ”Ю.Гагарин” над 16 годишна възраст, 

на които предстои да напуснат институцията. 

 

Гр. Ямбол  Действаща социална услуга ДДД 

2.2.2.3. Преходно жилище капацитет 4 места за момчета от 

ДДЛРГ ”Ю.Гагарин” над 16 годишна възраст, на 

които предстои да напуснат институцията. 

Гр. Ямбол  Действаща социална услуга ДДД 

Специфична цел 2.3. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в 

специализирани институции, чрез:  
2.3.1. Реформиране и преструктуриране на 

съществуващи ДВХУИ и  подобряване на 

качеството на грижите 

Общ. 

Стралджа 

Общ. 

Болярово 

    

2.3.1.1. Постепенно намаляване капацитета на ДВХУИ в с. 

Маленово, общ. Стралджа 

С. Маленово 

Общ. 

Стралджа 

 Ежегодно съгласно Решение на общински съвет броят на 

ползвателите в ДВХУИ с. Маленово, община Стралджа намалява 

с по една бройка, като през 2011г той бе 62, а през 2014 вече е 60. 

ддд 

2.3.1.2. Постепенно намаляване капацитета на Дом за 

Възрастни Хора с Умствена Изостаналост в с.М. 

Шарково, общ. Болярово 

С. М. 

Шарково 

Общ. 

Болярово 

 Потребителите в ДВУИ са 85 жени от цялата страна настанени в 

седем блока. Разполагат с голяма занималня и просторна столова. 

Четири от блоковете разполагат с дневна стая за занимания. В 

кухнята на дома всеки ден се приготвя топла и разнообразна храна. 

Отоплението в дома е с локално парно на дърва и въглища. 

Осигурено е 24 часово медицинско обслужване за нуждите на 

потребителите. В залите за трудотерапия се водят занимания с 

около 50 най-тежко увредени жени, с които се работи по програма, 

разработена съвместно с експерти от Сдружение за подпомагане 

на домове за хора с увреждания в чужбина – гр. Кьолн-Германия.  
Капацитетът на ДВХУИ-М. Шарково  е 85 потребители, към 

31.12.2013г. потребителите са 84 жени. 

Финансиране 

на ДВХУИ е 

чрез делегиран 

държавен 

бюджет с 

възможност за 

дофинансиран

е от 

общинския 

бюджет и 

дарения. 

2.3.2. Изграждане на алтернативни социални услуги 

от резидентен тип за настаняване на хора с 

Всички 

общини 

 Община Болярово кандидатства през 2011г с проект по Красива 

България  за изграждане на ЗЖ  за 8 жени които да бъдат изведени 

Проекти 

ддд 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

увреждания  от ДВУУ М.Шарково. Проектът не е одобрен.  
Община Болярово има одобрен проект, финансиран от Публичната 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на 

регионите”, насочен към създаване на условия за разкриване на 

две нови услуги в общността в с. Мамарчево:  

- Център за настаняване от семеен тип за лица – целева 

група възрастни хора с деменция с капацитет 15 потребителя; 

- Център за настаняване от семеен тип за лица – целева 

група възрастни хора с капацитет 8  потребителя.  

Предвижда се проектът да се изпълни до края на 2014 г., а от 2015 

г. услугите да станат  държавна делегирана дейност. 

2.3.2.1. Изграждане на ЗЖ в гр. Ямбол за хора с умствена 

изостаналост– 8 места 

Гр. Ямбол  През 2013 г., в изпълнение на проект „Подкрепа за 

деинституционализация чрез изграждане на социална 

инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол” по ОПРР 

беше изградено 1 ЗЖ с капацитет 8 места. 

 

2.3.2.2. Изграждане на ЗЖ в гр. Ямбол за хора с деменция, 

изведени от СИ – 8 места 

Гр. Ямбол  Не  

2.3.2.3. Изграждане на ЗЖ в гр. Ямбол за хора с психични 

разстройства–10 места 

Гр. Ямбол  не  

2.3.2.4. Изграждане на ЗЖ в община Тунджа за хора с 

умствена изостаналост   –8 места 

Общ. 

Тунджа 

 Липса на подходяща финансова схема Проекти 

ддд 

2.3.2.5. Изграждане на ЗЖ в общ. Тунджа за хора с   

деменция, изведени от СИ   –8 места 

Общ. 

Тунджа 

 Липса на подходяща финансова схема Проекти 

ддд 

2.3.2.6. Изграждане на ЗЖ в общ. Тунджа за хора с 

физически увреждания   –8 места 

Общ. 

Тунджа 

 Липса на подходяща финансова схема Проекти 

ддд 

2.3.2.7. Изграждане на ЗЖ  за самотно живеещи стари 

хора, с капацитет от 12 места.(потребители на 

услугата ще бъдат от цялата област) 

община 

Тунджа 

 Липса на подходяща финансова схема Проекти 

ддд 

2.3.2.8. Изграждане на ЗЖ  за самотно живеещи стари 

хора, с капацитет от 12 места.(потребители на 

услугата ще бъдат от цялата област) 

община 

Тунджа 

 Липса на подходяща финансова схема Проекти 

ддд 

2.3.2.9. Продължаване и разширяване на дейността на  ЗЖ 

в гр. Елхово за жени от 6 на 8 места 

Гр. Елхово  Продължаване на дейността на  ЗЖ в гр. Елхово за 6 жени  ДДД 

2.3.2.10. Изграждане на ЗЖ в община Елхово за жени с 

умствена изостаналост, изведени от СИ, с 

капацитет 10 места.   

Гр. Елхово    



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

2.3.2.11 Изграждане на ЗЖ в с.Зимница община Стралджа 

за пълнолетни лица с умствена изостаналост с 

капацитет от 8 места. 

 

с. Зимница, 

 общ. 

Стралджа 

 Община Стралджа търси възможност за кандидатстване по 

проекти за реализирането на тази услуга. 

 

2.3.2.12. Продължение на дейността на –  2 броя ЗЖ в гр. 

Болярово и с. М. Шарково  за пълнолетни лица с 

лека и средна степен на умствена изостаналост, 

изведени от  ДВУИ  с. М. Шарково – по 8 места 

Общ. 

Болярово 

 Капацитетът на двете ЗЖ е 16 места и е  запълнен през 2013г 

Потребителите на този вид услуга са 16  пълнолетни лица с лека и 

средна степен на умствена изостаналост, прекарали част от живота 

си  в специализираната институция на ДВУИ с. Малко Шарково, 

но имащи реален шанс за социална интеграция. Осигурен е 

пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, 

близка до семейната. 4 членен екип екип в ЗЖ с. М. Шарково и 5 

членен екип в ЗЖ гр. Болярово работи за създаване на трайни и 

социални битови навици и умения у потребителите, като 

предпоставки за водене на пълноценен и независим живот.  

ДДД с 

възможност за 

дофинансиран

е от 

общинския 

бюджет и 

дарения 

2.3.2.13 Продължение на дейността на ЗЖ в гр. Болярово  

за възрастни хора с увреждания с капацитет – 8 

места 

гр. Болярово   

 

 Тази услуга не е разкривана  

2.3.2.14. Продължение на дейността на ЗЖ в гр. Болярово    

за възрастни лица и самотни стари хора без близки 

с капацитет от 11 места. 

гр. Болярово  
Капацитетът на ЗЖВ през 2013 е запълнен. Създадени са условия 

за достоен живот на 11 възрастни и самотни хора. Потребителите 

на този вид услуга водят независим начин на живот, подпомагани 

от професионалисти - като се прилага индивидуален подход 

съобразен с конкретните потребности на всяко настанено лице.  

ДДД с 

възможност за 

дофинансиран

е от 

общинския 

бюджет и 

дарения 

2.3.2.15. 

 

 

 

Изграждане на ЗЖ в с. Ст. Караджово за 

пълнолетни лица с лека и средна степен на 

умствена изостаналост , изведени от ДВУИ  Малко 

Шарково-8 места.  

с. Ст. 

Караджово 

Общ. 

Болярово 

 Община Болярово кандидатства през 2011 г. с проект по Красива 

България  за изграждане на ЗЖ  за 8 жени, които да бъдат изведени 

от ДВУИ Малко Шарково. Поради липса на подходяща финансова 

схема ЗЖ не е изградено. Има разработен проект. Търси се 

финансиране. 

Проект 

ддд 

Специфична цел 2.4. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната 

 

 

 
 

 

2.4.1 

Подобряване на условията и качеството на грижите 

в съществуващите специализирани институции за 

 

Всички 

   



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

стари хора общини 

2.4.1.1 Продължаване и развитие на дейностите в Дом за 

стари хора в общ.Ямбол 

Гр. Ямбол  Капацитетът на дома е 202 места, в т.ч. и създаденото отделение за 

лежащо болни лица с 40 места. Домът е винаги с пълен капацитет 

и във всеки един момент има между 180 и 200 кандидат - 

потребители желаещи да постъпят и изчакващи настаняване.  

Материалната база е в добро техническо състояние. Сградата е 

общинска собственост, отоплява се с природен газ и ел. енергия. За 

всеки потребител на услугата се предприема индивидуална работа 

за по-бързата адаптация към условията и социалната общност в 

дома. Има клубове по интереси, участват в културно-масови 

прояви в зависимост от здравословното им състояние и уменията, 

които притежават. ДСХ има немалко дарители от областта, 

страната и чужбина, които правят дарения по повод национални и 

религиозни празници под формата на хранителни и лекарствени 

продукти, дрехи, техника и други консумативи. 

 

2.4.1.2. Разширяване на ДСХ в с. Болярско , общ. Тунджа 

от 25- 30 места 

С. Болярско, 

Общ. 

Тунджа 

 Увеличен капацитет на 30 места ддд 

2.4.1.3. Разширяване на ДСХ с.Чернозем с капацитет към 

2010 г.-16 места, чрез изграждане на Отделение за 

лежащо болни (с капацитет от 10) 

С. Чернозем,  

общ. Елхово 

 Продължаване дейността на ДСХ с.Чернозем с капацитет -16 места ДДД 

2.4.1.4. Продължаване и развитие на дейностите в Дом за 

стари хора в с.Воден, община Болярово с 

капацитет от 30 места. 

Община 

Болярово 

 
Капацитетът на ДСХ е 30 места. Към 31.12.2013 г. заетите места в 

дома са 30 от тях 9 жени и 21 мъже. Екипът на Дома за стари хора 

е от 13 щатни бройки. Основните дейности в дома са насочени към 

подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица 

да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на 

ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия 

за социални контакти и възможности възрастните хора да се 

чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за 

пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят 

психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и 

да им осигури условия за взаимопомощ.  

Финансиране 

на ДСХ е чрез 

делегиран 

държавен 

бюджет с 

възможност за 

дофинансиран

е от 

общинския 

бюджет и 

дарения. 

2.4.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги 

и малки домове за обгрижване на стари хора в 

среда, близка до семейната 

Всички 

общини 

 Не са налични финансиращи програми, по които община „Тунджа” 

е допустим бенефициент 

Проект 

ддд 

2.4.2.1. Разкриване на  Дом за стари хора – микродом в Общ.  Община Стралджа изготвя проект за изграждането на Център за Проект, ддд 



 Мярка/ Дейност Местополо-

жение 

 Преглед на изпълнението 

2013 

Източник на 

финансиране 

община Стралджа (до 2015 г.) с капацитет от 30 

места. 

Стралджа стари хора от семеен тип.  Търси се възможност за кандидатстване 

по проект 

2.4.2.2.  Планиране  изграждане на Дом за възрастни хора с 

физически увреждания с.Мамарчево, община 

Болярово с капацитет от 25 места(до 2015 г.) 

Мамарчево 

Общ. 

Болярово 

 Община Болярово има одобрен проект, финансиран от Публичната 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на 

регионите”, насочен към създаване на условия за разкриване на 

нови услуги в общността в с. Мамарчево:  

- Център за настаняване от семеен тип за лица – целева 

група възрастни хора с капацитет 8  потребителя.  

Предвижда се проектът да се изпълни до края на 2014 г., а от 2015 

г. услугите да станат  държавна делегирана дейност. 

Проект 

ДДД 

2.4.2.3. Дом за възрастни хора с деменция в гр. Болярово с 

капацитет от 25 места(до 2015 г.) 

 

Гр.Болярово 

Общ. 

Болярово 

 Община Болярово има одобрен проект, финансиран от Публичната 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на 

регионите”, насочен към създаване на условия за разкриване на 

нови услуги в общността в с. Мамарчево:  

- Център за настаняване от семеен тип за лица – целева 

група възрастни хора с деменция с капацитет 15 потребителя; 

Предвижда се проектът да се изпълни до края на 2014 г., а от 2015 

г. услугата да станат  държавна делегирана дейност. 

Проект 

ДДД 

 


