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„Развитие на системата за планиране и предоставяне  

на социални услуги на регионално равнище” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

„Инвестира във Вашето бъдеще” 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Агенция за социално подпомагане носи 

цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална 

позиция  на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика. 
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ДЕЙНОСТИ КЪМ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2013 Г. 
 
През последните години в Република България се провежда целенасочена реформа в сферата на 
социалната политика. Реформата е насочена към децентрализация на социалните услуги. Тя започва с 
подготовка и извеждане от институциите на деца с увреждания, защото те са в най-уязвимо положение и 
се нуждаят от спешни мерки за промяна на живота им. За тях се търси осигуряване на място за живот в 
семейна среда или близка до семейната, а също и осигуряване на мрежа от съпътстващи услуги, която да 
задоволи специфичните им потребности с оглед тяхната социална интеграция и превенция на социално 
изключване. Първият проект от плана за действие е „Детство за всички”. Той е насочен към близо 1800 
деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания, настанени в 24 дома за деца с умствена 
изостаналост /ДДУИ/ и 31 дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/.  
 
Координаторите за област Габрово извършиха поредица проучвания, анализи и наблюдения, които  
послужиха за основа на адекватна оценка за нуждите на потребителите и регионалното планиране на 
услугите. Моделът цели да се създаде индивидуален подход към всеки индивид и групите в риск, както и 
тяхното интегриране в обществото. Общините са въведени в отговорностите за управление на социалните 
услуги на местно ниво. Съгласно Националната карта на резидентните и съпътстващите услуги, изготвена в 
рамките на проект „Детство за всички”, в общините Габрово и Севлиево е планирано разкриване на четири 
социални услуги в общността от резидентен тип. 
 
За постигане целите на проекта в община Габрово ще бъдат разкрити два центъра за настаняване от 
семеен тип /ЦНСТ/, които представляват новопостроени къщи. Средствата по проекта ще подсигурят също 
и цялостно обзавеждане и оборудване на сградите. Центровете ще бъдат разположени в кварталите 
Борово и Трендафил. Предвидено е социалната услуга да осигури домашна атмосфера и условия за живот, 
близки до семейните. Проектът ще обезпечи финансово услугата през първите 12 месеца от нейното 
предоставяне, след което тя ще се финансира като делегирана държавна дейност. 
 
На територията на община Севлиево бяха изградени център за настаняване от семеен тип с капацитет 12+2 
места и защитено жилище с капацитет 8 места. Община Севлиево е подала проектопредложение по 
компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” на 15 юли 2013 г. След приключване на 
проектното финансиране Общината ще кандидатства за държавна субсидия. 
 
Обобщената информация от областните координатори за Габрово, събрана по време на изпълнение на 
проекта, е представена в аналитичен доклад от наблюдението на дейностите по организиране и 
предоставяне на социални услуги във връзка с деинституционализацията на деца с увреждания и 
наличната мрежа от съпътстващи услуги. Реалното изпълнение на целите, заложени в стратегическите 
документи, изисква интегрирани комплексни мерки, насочени към децата и семействата, както и 
междусекторно взаимодействие при прилагане на отделните политики. В конкретния случай ще се 
постигне интегрирано въздействие на механизмите на две оперативни програми – ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ и ОП „Регионално развитие“. Те се прилагат допълващо, за да се решат по най-добрия 
начин проблемите и нуждите на целевата група, разгледана, както в своята съвкупност на национално 
ниво, така и при отчитане на конкретните регионални специфики и териториални особености. 
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