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Резюме 
Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Малко 

търново 2016 – 2020 е разработена като част от Областната стратегия за развитието 
на Област Бургас. Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите 
страни в община Малко Търново (общинска администрация, Дирекция „Социално 
подпомагане” /ДСП/, общински съвет, структури на АСП, местни структури на 
централната държавна власт, социални услуги и  други). В Стратегията са описани 
подробно мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни 
цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролята на общината и 
институциите на общинско ниво, на доставчиците на услуги и другите 
заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативния 
план с времева рамка за изпълнение на стратегията.  
        Подкрепата на хората през целия им живот е една от основните цели на 
социалната  политика. В  България  през  последните  години  тя  е  сериозно 
повлияна  от  развиващите  се  процеси  и  тенденции  в  държавите  членки  на 
Европейския съюз, с които заедно изграждаме европейския социален модел. В 
рамките  на  този  модел  първостепенно  място  е  отделено  на  най-уязвимите групи, 
възрастните самотни хора, хората с увреждания, децата в риск. 

Общинската  стратегия за социалните услуги цели да превърне община Малко 
Търново в община с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, 
които допринасят за подобреното качество на живота, максималната 
самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за индивидите и 
общностите в риск. 

Настоящата Стратегия за развитие на социалните услуги в община Малко 
Търново  е  изготвена  на  база  анализ  на  нуждите  от  разкриване  на  социални 
услуги, използване  опита  на  добри практики  в  социалната  област  и ориентацията 
към развитие на алтернативни социални услуги в общността. 

Приоритетите на Стратегията са съобразени с принципите на Закона за 
социално подпомагане,  Закона за закрила на детето,  Закона за интеграция на хората  
с  увреждания,  Правилниците за прилагането им, Националния  план  за  подобряване  
положението  на възрастни хора с увреждания, настанени в институции,   Национална 
програма за  равни  възможности  на  хората  с  увреждания,  Национална  стратегия  за 
закрила на детето и други нормативни и поднормативни актове в сферата на 
социалното подпомагане и социалните услуги. 

Приоритетни направление на Общинската стратегия за развитие на социалните 
услуги в община Малко Търново за периода 2016 – 2020 г. са следните: 

 
Направление 1: Превенция за деца и семейства в риск 
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати 
появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата, чрез:  

 намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 
институции и задържането им в биологичното семейство;  

 осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в 
семейството;  

 подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за 
превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;  

 равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено 
образование. 

Направление 2: Социално включване на общности в неравностойно положение и 
уязвими групи 
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Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на 
максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и 
индивиди в община Малко Търново, чрез:  

 осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания 
в семейна среда;  

 намаляване на броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез 
развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип; достъп до развитие 
за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи;  

 реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и 
зависимо поведение. 

Направление 3: Грижа за старите хора 
Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора, чрез:  

 широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и 
достоен живот на старите хора в домашна среда; 

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното 
изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия, обхващат: 

 Развитие на човешките ресурси с цел повишаване на качеството и 
ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия 
капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на 
квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги; 

 Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество с цел повишаване на ефикасността на услугите и допълване 
на наличните ресурси, чрез развитие на междуобщинско партньорство и 
междусекторно сътрудничество. 

В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за 
постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, 
отговорностите и ролите на общината и институциите на областно  и общинско ниво, 
доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – 
човешки и финансови, оперативен план с времева рамка за изпълнението на 
стратегията. 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на  
общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с 
техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и 
планираните дейности за посрещането им.  

Общинска администрация Малко Търново отговаря за цялостното изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020, като за  тази цел 
ежегодно разработва, приема и прилага общинска програма за развитие на 
социалните услуги и план за действие в съответствие с националните приоритети за 
развитие на социалните услуги, процеса на деинституционализация и европейските 
ценности. 

 
Обхват и фокус на стратегията 
 
Времеви обхват  
 

Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на 
територията на община Малко Търново през следващите пет години, а именно в 
периода 2016 г. – 2020 г. 
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Разработването и приемането на Общинската стратегия премина през следните  
етапи:  
 

1. Оценка на ситуацията и потребностите на рисковите групи : 
 Създаване на организация и формиране на общински екип за работа в 

община Малко Търново 
 Събиране на статистичски данни от всички заинтересовани страни; 
 Изготвяне на анализ  за състоянието на социалните услуги на 

територията на общината;  
 Обобщаване на препоръките и изводите;  

2. Разработване  на Общинска  стратегия за развитие на социалните услуги  
 Разписване на дейностите и приоритетните направления; 
 Формулиране на визия, обща цел и специфични цели; 

3. Приемане на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Малко Търново от Общински съвет – Малко Търново  и утвърждаване от Кмета 
на община Малко Търново. 

 
Географски обхват 

Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности и всички възрастови 
групи. Територията на Община Малко Търново е 783,672 кв. км.  Общината включва 13  
населени места: гр. Малко Търново - административен център,; с. Звездец; с. 
Граматиково; с. Стоилово; с. Бръшлян; с. Близнак; с. Евренозово; с. Бяла вода. с. Визица 
с. Заберново; с. Калово; с. Младежко и с. Сливарово с назначени от Кмета на общината 
Кметове и кметски наместници . 

За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални 
услуги Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови 
групи и по-големите населени места на територията на община Малко Търново, със 
специално внимание към малките  населени места, където също живеят групи и хора в 
риск. Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет 
от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към 
устойчиви решения на проблемите на рискови групи.  

 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на 

общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с 
техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и 
планираните дейности за посрещането им. Общински съвет - Малко Търново  и 
Общинска администрация - Малко Търново носят отговорност за цялостното 
изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги на общинска територия. 
За тази цел се приема, разработва и прилага общинска стратегия и годишен план 
за развитието на социалните услуги. 

В края на 5-те години изпълнение на Общинската стратегия ще се постигне 
качествена промяна в системата на социалните услуги и подобряване на живота на 
рисковите групи в общината, които се измерват чрез: - промяната в съотношението 
между предоставяните типове социални услуги, чрез  увеличаване на дела на услугите 
в общността и намаляване на услугите от резидентен тип; съотношение  между 
ползвателите на услуги лица в алтернативна семейна грижа – към лица в резидентна 
грижа;   предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от изоставяне 
към края на стратегията. 

Най-важните ключови индикатори за дълбочината на промяната и успеха на 
осъществената интервенция са:  
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-   Осигурена подкрепа на уязвими семейства и деца ;  
- Създаден капацитет за обхващане на поне част от децата с увреждания 

обхванати в различни форми на заместваща, дневна грижа;  
- Предотвратена преждевременна институционализация и подобрени условия за 

самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания – потребители на 
услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен 
асистент; 

 - Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за  старите хора в община 
Малко Търново с приоритетно обхващане на самотно живеещите и в изолирани 
населени места.  

В тези параметри е видимо, че при изпълнението на Общинската стратегия в 
община Малко Търново ще се развие по-съвременна социална политика в подкрепа на 
интегритета на семейства и общности в община Малко Търново, в съответствие с 
националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности. 

 
Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 
1. Контекст 
1.1 Предистория: как е създадена стратегията.  

Общинската стратегия е създадена в процес на партньорство между 
заинтересованите страни в общината (общинска администрация, общински съвет, 
ДСП, структури на АСП, местни структури на централната държавна власт, социални 
услуги и други). Процесът на планиране стъпи на анализ на нуждите на рисковите 
групи и ресурсите на общината, извършен през периода  август – октомври 2015 г.  

С промените в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и в Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), приети през 2010 г. се постави 
началото на процес на дългосрочно стратегическо планиране на общинско ниво. 
Основната цел е преодоляване на дисбаланса в разпределението на услугите и 
осигуряването на равен и по-обширен достъп до качествени социални услуги на 
хората от различните рискови групи. Във връзка с прилагането на новия подход за 
регионално планиране в тези нормативни актове са регламентирани задълженията на 
областния управител и на общинския съвет за организиране на разработването на 
стратегии за развитието на социалните услуги, съответно на регионално и на 
общинско ниво С промените в нормативната уредба се регламентират и 
координиращите функции на АСП и нейните териториални структури в планирането 
и развитието на социалните услуги.  

Моделът на планиране с участие на всички заинтересовани преминава през 
четири основни етапа:  

• Етап 1: Изграждане на партньорства, създаване на организация за планиране, 
подготовка; 

 • Етап 2: Проучване на потребностите и анализ на ситуацията;  
• Етап 3: Същинско стратегическо планиране на социалните услуги и мерки за 

социално включване. Разработване на Общинска стратегия и финализиране на 
документа през широк процес на консултиране; 

• Етап 4: Обсъждане и гласуване на общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги от Общински съвет – Малко Търново.  

При разработването на стратегията са следвани следните принципи: 
 Участие на заинтересованите страни на  общинско ниво; 
 Съответствие с реалните нужди на групите в риск;  
 Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;  
 Социална ефективност и ефикасност;  
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 Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и 
мерки 

 Равни възможности за достъп на всички рискови групи;  
 Повишаване на качеството на социалните услуги. 

 
Основните предизвикателства при разработването на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги в община Малко Търново са:  
 Създаване на ясна картина с цел равномерно разпределение на 

социалните услуги на територията на общината; 
 Разкриване на социални услуги, съобразно реалните потребности и 

нужди за преките бенефициенти; 
 Равен достъп до услуги на всички нуждаещи се от различните рискови 

групи и населени места; 
 Правилно планиране на социалните услуги за рисковите групи. 

1.2 Обхват и фокус на стратегията 
        Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на 
територията на общината през следващите пет години (2016 - 2020 г.). 
 

В географско отношение обхватът на стратегията не покрива всички населени 
места на територията на община Малко Търново, поради голямата отдалеченост и 
трудния достъп до част от малките населени места. Със създаването на общинската 
стратегия се цели да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до 
социални услуги.  

В този контекст общинското планиране има за цел да очертае насоките за 
създаване на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите 
групи и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. 
Стратегията задава както общинската рамка, така и параметрите на социалните 
услуги на територията на община Малко Търново и област Бургас.  

Стратегията включва на първо място социалните услуги, които работят до сега и 
ще работят на територията на общината и през периода 2016 – 2020 г. Включени са 
както съществуващите вече услуги (като се посочва дали те трябва да бъдат запазени 
в техния настоящ вид) и развитието на нови социални услуги. Посочени са начините 
на достъп до тези услуги и връзката между тях. Работната група анализира темите – 
деинституционализация, превенция, мобилни услуги, междусекторно и 
междуобщинско сътрудничество, възрастни с увреждания и самотни стари хора, деца 
с увреждания и семейства. Освен това, са посочени тези мерки и дейности в сферата на 
социалното подпомагане и свързани сфери (здравеопазване, образование, заетост, 
жилищна политика и инфраструктура), които са свързани с функционирането на 
социалните услуги и имат ключово значение за социалното включване и решаването 
на проблемите на рисковите групи. В стратегията са включени социални услуги за 
всички рискови групи на територията на общината като в рамките на стратегията са 
изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за периода на действието й. 
Приоритизирането е основано на остротата на проблемите и наличните финансови, 
човешки, икономически и материални ресурси .   

Фокус на общинската стратегия : 
– Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи; 
– Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя чрез индивидуализиране 

на оценката и на грижата за потребителя; 
– Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от 

резидентен тип, които се ползват само в краен случай; 
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– Осигуряване на възможности за равен достъп до услуги на всички жители на 
община Малко Търново и достигане на услугата максимално близо до 
местоживеенето на потребителите;  

– Максимален достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на 
услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението; 

– Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи; 
– Проактивност в обхващането на рисковите групи;  
– Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на 

Общинската стратегия; 
– Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и 

партньорства;  
– Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване 

на квалификацията и уменията и учене от собствения опит; 
– Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги. Съответствие на 

социалните услуги с европейските стандарти за качество.  
 

1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики: 
 

Международни  политики – конвенции, документи на ЕС  
 Настоящата Стратегия е разработена в съответствие с действащите 
международни политики и документи на ЕС за създаване на работеща и съвременна 
визия за социална Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на бедността и 
социалното изключване и  национално законодателство в областта на социалните 
услуги.  
 Ключов документ при изготвянето на Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги е Националната стратегия за намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване 2020 и Областната стратегия за развитие 
на социалните услуги в област Бургас 2016-2020 г. Стратегията се основава на 
Националната цел за намаляване на хората, които живеят в риск от бедност и е 
насочена към децата, безработните лица, хората в неравностойно положение и 
възрастните хора. 
 Общинската стратегията съответства на водещите приоритети и политики 
заложени в Националната стратегия за продължаване на дейностите за премахване на 
институционалния модел на грижа и развитие на между секторни услуги за социално 
включване.  
       Политиките за децата и семейството са едни от водещите държавни и 
общински  приоритети. Бъдещите акценти за успешно изпълнение на държавните 
приоритети и политиките за деца и семейства, които следва да бъдат заложени и 
изпълнени от настоящата стратегия са насочени към гарантиране правото на всяко 
дете да има семейство, гарантиране развитието на висококачествени социални услуги 
в общността, подпомагащи отглеждането на детето, намаляване на детската бедност и 
ускоряване на процеса на деинституционализация. През последните години за 
осигуряване подкрепа на децата и семействата се въведе нов подход насочен към 
превенция, ранна интервенция, подкрепа на семействата и осигуряването на семейна 
и близка до семейната среда за всяко дете. Основен инструмент за постигане на тези 
цели е и деинституционализицията на грижите за деца, работата по която следва да 
продължи и през следващия период. С оглед постигане на стабилност и устойчивост 
на процеса на деинституционализация в област Бургас и община Малко Търново  през 
новия период е необходимо да се работи в посока на осигуряване и развитие на услуги 
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по превенция и алтернатива на институционалната грижа и развитие на услуги за 
деца в среда близка до семейната. 
 Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е съобразена и с 
Националната стратегия за дългосрочна грижа и заложената в нея водеща цел за 
създаването на условия за независим  и достоен живот за възрастните хора и хората с 
увреждания, защита от дискриминация чрез подобряване на достъпа до социални 
услуги и тяхното качество, разширяване на мрежата на тези услуги, 
деинституционализацията, както и насърчаване на взаимодействието между 
здравните и социалните услуги.  
 В Националната програма за развитие България 2020 е заложен Приоритет 
свързан с осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни услуги с цел превенция на 
социалното изключване. Областите на въздействие, както и съответстващите им 
мерки, свързани с реализацията на приоритета, са следните: 
    Национални приоритети в развитието на социалните услуги, които са в 
основата и на общинската стратегия: 
 Подобряване качеството на живот на децата и насърчаване на социалното 

включване. 
 Разработване и въвеждане на специфични услуги за рискови групи. 
 Разработване и въвеждане на мерки на условия за промоция на здраве и 

профилактика на болести. 
 Премахване на институционалния модел на грижа за възрастни хора чрез развитие 

на услуги за дългосрочна грижа и междусекторни услуги. 
 Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, 

здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общите цели 
на социалното включване. 

 Осигуряване на достъпна среда. 
 Подобряване на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на 

бездомните.  
 Национални приоритети в развитието на социалните услуги; 
 Стратегията за дългосрочна грижа на възрастни хора  
 Другото важно е  процеса за деинституционализацията на децата, който още не е 

приключил 
Социалното включване- изключително важен елемент в държавната социална 
политика 
 Приоритети и стратегии на общинско ниво: Стратегически документи. 

 
2 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община 

Малко Търново 
 
2.1.Въведение 

Информацията е събрана и подготвена от мултидисциплинарен екип, включващ 
Директор на дирекция „СДУЗ”, Директор на дирекция „Култура, образование и спорт”, 
Експерти от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Царево, секретар на МКБППМН, гл. 
специалист „ГРАО”, специалисти и социални работници от наличните в община Малко 
Търново „Социални услуги”.  
 
2.2.Методология  

За събиране на информация са използвани следните методи - статистически 
данни, информация за състоянието на социо-икономическите сектори, 
нагласи в обществото и сред рисковите групи.  
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Източници на информация – По официален път – от дирекция „Социално 
подпомагане”, от НСИ, РЦЗ,  от кметските наместници, и неофициален път – 
по данни от ромски лидери, НПО и здравни медиатори. 

2.2.1.Цели и обхват на проучването  
Целите и обхвата на проучването – Анализ на ситуацията в областта на 

социалните услуги и оценка на потребностите от нови социални услуги. 
 

Териториален и времеви обхват.- данните са от общинския център, 
кметствата и населените места на територията на общината. 

2.2.2.Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Малко Търново 
При подготовката на проекта за Стратегия се осъществи процес на събиране, 

обработка и анализиране на широк спектър от информация от официални източници, 
необходима за откриване на проблемите и възможностите за развитие на социалната 
политика в общината, с цел да се вземат решения за по-ефективни дейности и по-
добри резултати в бъдеще.  

При проучването са използвани основно следните методи и инструменти:  
- Първично проучване /събиране, обработка и анализ на първични данни/ - чрез 

различни качествени методи, наблюдение, допитване.  
- Вторично проучване - събиране, обработка и анализ на съществуващи вторични 

данни. Това са различни документи и отчети, икономически анализи и доклади, 
информация от предходни изследвания, оперативна информация от общината, 
както и данни, които се събират и съхраняват от други организации - ТСБ , РЦЗ , 
ДСП и ДБТ, НОИ, ГРАО, РУ на МВР и други държавни институции / по официален 
път/ и по неофициален – по данни от ромски лидери и здравни медиатори. 
Тези данни имат различен характер: статистически, прогнозни, аналитични. 

Важното бе в процес на проучването и планирането да се подходи в определена 
последователност, да се дефинират и установяват проблемите.  

Основните етапи и стъпки на проучването са:  
-  систематизиране на статистическите данни; 
- обобщение и анализ на данните; - анализ на съществуващите социални услуги на 

територията на общината;  
-  анализ на рисковите групи;  
- извеждане на основни приоритети в съответствие с националните приоритети за 

деинституционализация и европейските ценности. 
 

При проучването са приложени различни методи за събиране на количествени 
статистически данни и качествена информация за състоянието на проблемите и 
обществените нагласи: 
 Документално проучване;  
 Събиране на статистически данни от съществуващи източници и бази данни; 
 Срещи и дискусии с потребители на социални услуги – настоящи и потенциални; 
 Анкети;   
 Дискусионни/интерактивни срещи с местните общности.  
 
2.3. Описание на ситуацията в община  Малко Търново 
 
2.3.1.Обща характеристика на общината  

Община Малко Търново се намира в Югоизточна България и е една от 
съставните общини на област Бургас. Общинския център е разположен в централната 
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част на Странджа планина. През него минава европейският път E-87 (Дуранкулак – 
Варна – Бургас – Созопол – Малко Търново). В непосредствена близост е ГКПП Малко 
Търново. Градът отстои на 76 км от областния център гр. Бургас, който е четвъртия по 
големина град в България и е важен икономически и транспортен център. До 1990 г. 
достъпът до общината е бил ограничен, тъй като тя е попадала в гранична зона. Това е 
една от причините, довела до изоставането в нейното развитие. 

Град Малко Търново е административен център на едноименната община, 
състояща се от още 12 населени места – селата Близнак, Бяла Вода, Бръшлян, Визица, 
Граматиково, Евронозово, Заберново, Звездец, Калово, Младежко, Сливарово и 
Стоилово.  
2.3.2.Население – демографска характеристика  

По показателя „брой на населението”, гр. Малко Търново попада в групата на 
много малките градове – с население до 10 000 жители. Към декември 2015 г. в 
общината живеят 3 586  жители, от които 2227 в град Малко Търново. Към края на 
2015 г. броят на икономически активните лица е 1 318.  Демографските процеси, които 
се наблюдават в община и град Малко Търново, са в голямата си част негативни, 
характерни за повечето малки населени места на територията на България.  

По отношение на броя население в общината Фиг. 1 ни показва динамиката на 
населението за периода 1934-2011 г., като спадът в броя на му е с 6 833 души или 
64,3%. Град Малко Търново от своя страна над два пъти е намалил своето население за 
периода 1965-2015 г. (съответно от 4804 на 2227 д.) 

 
Фигура № 1 Население на град и община Малко Търново за периода 1934-2011 г. 
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Източник: Национален статистически институт 
   

Характеристиката на естественото движение на населението на гр. Малко 
Търново за периода 2007-2015 г. показва, че раждаемостта не е в състояние да 
компенсира повишената смъртност на населението. За анализирания период в гр. 
Малко Търново средногодишният брой на родените лица е 133 д., като той е по-висок 
през 2007, 2008 и 2009 г. След 2009 г. се наблюдава тенденция на намаляване на броя 
на родените лица. Коефициентът на раждаемост (‰) също намалява, което личи и от 
данните в Табл.2. Раждаемостта с коефициент в рамките на 5.3 – 5.4‰ не може да 
осигури нормално естествено възпроизводство на населението на града и една от най-
ниските в страната. 
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Фигура № 2 Динамика на коефициентите на естествено движение на 
населението в град Малко Търново на 1000 д. от населението за периода 2007-2013  г., 
‰ 
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Източник: Национален статистически институт  

  
  
По отношение на етническата си структура населението на Община Малко 

Търново се характеризира с еднородност. По своята етническа принадлежност 
населението на град Малко Търново бива 81% българско, 6% ромско и 1% турско. 
Останалите жители са от други етнически групи или не желаят да декларират етноса 
си. Въпреки данните, наблюденията показват, че огромната част от жителите са с 
българско самосъзнание. 

Фигура № 3 Етническа принадлежност на населението на град Малко Търново. 

 
Източник: Национален статистически институт, Преброяване на 

населението 2011 г. 
 

Етнически групи от ромски произход има в гр. Малко Търново и  селата Звездец 
и Граматиково, на територията, на които има Държавни горски стопанства.  Те 
наброяват около 215 души, заети преди всичко в дърводобивната промишленост. 

Съществен момент в демографското развитие на община Малко Търново на 
фона на всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция на млади 
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хора и специалисти, извън страната и към областния град Бургас, с цел окончателното 
им заселване там.  
2.3.2.1. Тенденции в броя на населението 

За анализирания период смъртността превишава раждаемостта. Общият брой 
на умрелите за периода 2007-2013 г. е 324 лица или с около 190 повече от общия брой 
на родените, като за всички години на периода остава по-висок от броя на родените. 
Коефициентът на смъртност (в ‰) от 2008 г. е много висок - в рамките на 18.65 – 
22.01‰, което личи и от данните в Фигура 2  
 Продължава тенденцията за отрицателен прираст – ниска раждаемост и високи 
нива на смъртност за 2015г. имаме 100% отрицателен прираст. 

Към декември  2015 година  от общо 3586 души население в община Малко 
Търново 12,5 % ( 447 души) от населението е в подтрудоспособна, 50,5 % ( 1808 души) 
е в трудоспособна и 37 % ( 1331) - в надтрудоспособна възраст. Тези данни показват 
силно проблемна възрастова структура на населението, в която жителите в 
надтрудоспособна възраст са значително повече от тези в подтрудоспособна. Това 
дава основания за формирането на подчертано неблагоприятна демографска 
перспектива за общината.   

Неблагоприятните демографски тенденции в общината водят до загуба на 
демографски и човешки потенциал. Средната продължителност на живота в общината 
е около 70 година. 

Общата тенденция е застаряване на населението в община Малко Търново. 
 2.3.3. Икономическо развитие на община Малко Търново 

Динамиката в броя на предприятия в община Малко Търново показва пик през 
2010 г., когато регистрираните фирми в общината са били 132. През 2010-2011 г. 
техният брой спада до 119 и отново се покачва през 2012 г. до 133.  

По своята отраслова структура предприятията в общината са основно в 
сферата на търговията (34%), селското, горското и рибното стопанство (26%) и 
ресторантьорството – 15%.  Броят на предприятията в промишлеността на общината е 
едва 8. 

В община Малко Търново не функционират големи предприятия с персонал 
над 250 души. Средните предприятия от 50 до 249 души са били 3 до 2011 г., но след 
това те са намалили заетостта си и са преминали в категорията на малките 
предприятия с 10 до 49 служители, като през 2012 г. те са общо 4. В общината почти 
всички предприятия са микро, с наети до 9 човека (129).  

Най – голям е  броя на заетите в сферата на държавната администрация, 
образованието, социалните услуги и здравеопазването.   

Като резултат от подчертаната тенденция в броя на наетите лица и 
тенденцията за запазване на броя на икономически неактивните лица в общината 
равнището на безработица е с колеблива динамика. По данни на Бюрото по труда 
Малко Търново през 2015 г, регистрираните безработни са 123 , а равнището на 
безработица за общината 9.33 %. ,което е по-ниско от средното за страната – 9.9 % (по 
данни на Агенцията за заетостта). Нивата на безработица за града показват стойности 
по-ниски от тези за общината и близки до средните за България. Реалната 
безработица е по-висока, тъй като Бюрото по труда се ограничава само с 
регистрираните безработни, а не с техния реален размер.  

В същото време регионалният контекст на града не предоставя сериозни 
възможности за заетост по линия на ежедневните трудови пътувания. 
Икономическият комплекс на града създава твърде ограничени възможности за 
трудова заетост и професионална реализация за младите жители на града.  
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 2.3.4. Здравеопазване 
На територията на общината съществуват три публични здравни заведения – 

Филиал на “Център за спешна медицинска помощ” – Бургас; "Медицински център – 
Малко търново" ЕООД – със 100%  общинско участие и " Хоспис „Калица Берберова“ гр. 
Малко Търново, и две индивидуални медицински практики.   

Здравно обслужване. 
 В момента структурата и организацията на здравеопазването в община Mалко 

Търново е  сведена до наличието и функциониране на структури за доболнична 
помощ, а именно: 

 Филиал за спешна медицинска помощ (обслужва населението на община Малко 
Търново и съставните й села) – финансира се изцяло от държавния бюджет, 
ръководи се от директор на Центъра за спешна медицинска помощ –област 
Бургас. 

 "Медицински център – Малко Търново" ЕООД  - търговско дружество със сто 
процента общинско участие. Осигурява специализирана медицинска помощ на 
населението на община Малко Търново 

 " Хоспис „Калица Берберова“ гр. Малко Търново -  търговско дружество със сто 
процента общинско участие. Осигурява 24-часова високо квалифицирана 
медицинска помощ и палиативни грижи за терминално, хронично болни и 
инвалидизирани пациенти. 

   Общопрактикуващи лекари - На територията на общината са регистрирани 1 
извънболнична лекарска практика и 1 стоматологична практика.    

 
2.3.5. Образование 

В град Малко Търново функционира едно средно общообразователно училище 
– СОУ „Васил Левски“, което е със статут на средищно и защитено училище и подготвя 
ученици от I-ви до XII-ти клас. Към декември 2016 г. разпределението на учениците по 
класове е както следва – I – 24, II – 23, III – 28, IV – 25, V – 26, VI -20, VII – 15, VIII -12, IX – 
9, X – 14, XI – 9, XII – 7. Предлаганите форми на обучение са дневна, самостоятелна и 
индивидуална. Преподавателите са 23 на брой. Осигурява се обучението на 
пътуващите ученици по следните компоненти: транспортни разходи, целодневна 
организация на учебния ден и столово хранене. Всичко това гарантира финансовото 
обезпечаване на учебно-възпитателния процес в него, равен достъп и качествено 
обучение на всички ученици в община Малко Търново. 

Учениците в СОУ „Васил Левски“ постоянно намаляват, въпреки 
предоставените облекчения за предоставяне на храна и учебни пособия. Особена 
трудност е регистрирана с посещаемостта и завършването на ученици от ромското 
малцинство. Проблемът е адресиран с осъществен проект по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ на стойност 214 816 лв., а от  май 2016 г. активно в 
подкрепа на образованието на ромите работят и двама „здравни медиатори“. 

Малките деца в предучилищна възраст посещават Обединено детско 
заведение „Ю Юрий Гагарин“. То разполага със спални помещения, занимални, 
физкултурен салон, музикален салон, люлки, пързалки и игрален салон. Детското 
заведение също работи под своя капацитет, поради обезлюдяването на населеното 
място. (Към декември 2016 г.  децата са 51, разделени в 2 градински и 1 яслена група, а 
преподавателите са 4). Извън града, в село Звездец се намира още едно детско 
заведение – Целодневна детска градина „Ален мак“ (Към декември 2016 г.  децата там 
са 22, в 1 градинска група, а преподавателите са 2 - ма).  
 
Специфика на образованието в община Малко Търново 
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Община Малко Търново осъществява активна политики в образователния 
сектор в съответствие с регламентираните от Закона за народната просвета 
правомощия, които дават възможност за координирано и ефективно разпределение 
на образователните звена, подкрепа на предучилищното обучение във всички 
допустими направления, стимулиране развитието в средищното училище и 
своевременно реновиране и обновяване на материалната база и оборудване. 
 
Данни и анализ в направление „Образование” : 
 за всички деца и ученици е осигурен равен достъп до образование. В резултат на 

доброто структуриране на мрежата от училища и детски градини, в общината има 
почти 100% обхват на подлежащите на задължително обучение в първи клас и 
подготвителни групи, но в последствие има напуснали образователната система на 
различни етапи на обучение, деца от ромския етнос / през последните три години 
% на напусналите образователната система е около 2 % - по 2-3 ученика за учебна 
година/; проблем с редовното  посещение на детска градина от 5-годишните деца, 
подлежащи на задължително обучение няма. 

 не е допусната сегрегация в отделни класове и училища, независимо от големия 
процент на ромски деца и ученици; деца и ученици се обучават и възпитават в 
смесени групи и класове; 

 силно негативни демографски тенденции в общината – прогресивно влошаваща се 
възрастова структура на населението вследствие на отрицателния естествен 
прираст и миграционните процеси; 

 намаляване общия брой на децата и учениците в общинските обединени детски 
заведения  и училища, което съществено се отразява на пълняемостта, особено на 
класовете; 

 наличие на маломерни паралелки в училището; 
 положително е , че въпреки малкия брой ученици в някои от класовете не се 

допуска съществуването на  слети паралелки; маломерните паралелки се 
дофинансират от общинския бюджет, съгласно действащата нормативна уредба; 

 ограничени възможности на учениците от социално слаби семейства за закупуване 
на учебници за IX-XII клас, което превръща часовете в лекции и намалява 
ефективността на обучението; 

 няма психолози на територията на община Малко Търново, независимо от 
крещящата необходимост да работят с деца и родители; 

 специални грижи се полагат за деца и ученици на ресурсно подпомагане, 
подсигурени се ресурсни учители; 

 родителите на деца със специални образователни потребности, записали децата си 
в общообразователните училища (интегрирани деца), срещат трудности във 
връзка с осигурена достъпна архитектурна среда и отношението на останалите 
деца към интегрираните; 

 недостатъчна подготовка на масовите учители за работа с деца със специални 
образователни потребности и недостатъчни учебни пособия за това. 

 логопедична помощ  не се оказва; 
 във всички учебни и детски заведения функционират здравни кабинети; 

подобрява се здравната просвета сред подрастващите; 
 висок риск от бедност сред групите в неравностойно положение и ниско 

образованите и неграмотни групи на пазара на труда; 
 недостатъчна ефективност на взаимодействието с родителската общност и 

училищните настоятелства; 
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 ограничен капацитет за усвояване на средства по европейски проекти и програми; 
слаба активност и  участие с проекти в оперативните програми ; 

 технологично и иновационно изоставане, поради липса на средства от делегирания 
бюджет;  

 наличие на класове с преобладаващ състав на ученици от малцинствен (ромски) 
етнически произход. На тези ученици липсват навици за учене, трудно се 
организират и контролират в часовете. Неразбирането на българския език ги 
затруднява при усвояването на учебния материал и при общуването им с 
учителите.  

 налице са и отпаднали ученици от училище, макар и не в голям брой; независимо 
от превантивната работа и предприетите административни мерки. 

 
Във връзка с идентифицираните проблеми и дефицити, общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги трябва да заложи на работа с приоритетни целеви 
групи, към които да се насочат социалните услуги и мерки за социално включване: 
 деца с увреждания, които се отглеждат в семейна среда; 
 деца, необхванати от образователната система; 
 деца, нередовно посещаващи и в риск от отпадане от училище; 
 деца, настанени при близки и роднини; 
 деца с проблемно поведение; 
 уязвими семейства с деца в риск. 
 
Изводи и тенденции в демографското развитие 

Оценките на протичащите на територията на община Малко Търново 
демографски процеси дават основание да се формулират следните обобщени изводи:  

 Демографското развитие на общината е неблагоприятно – налице е траен 
процес на обезлюдяване.  

 Ниската раждаемост и високата смъртност на населението, както и 
изселванията на население, основно във фертилна възраст, ограничават 
възможността за бъдещото му възпроизводство по естествен път; 

 Възрастовата структура на населението също е неблагоприятна – налице е 
процес на неговото силно застаряване.  

 Намаляват специфичните възрастови контингенти от населението в 
ниските възрастови групи, които “подхранват” образователната 
инфраструктура на територията на общината. Последиците от подобна 
негативна тенденция рефлектира върху възможността за тяхното нормално 
функциониране; 

 От образователната структура на населението се налага изводът, че 
нискообразованите лица, вкл. и неграмотните, намаляват своя брой и 
относителен дял, но все още са значителен контингент от населението 
(54.9% – в общината или 45.3% – в града). Това е сериозен проблем с 
квалификационната и образователна структура на работната сила.  

 
2.3.6. Жилищни условия 

В селищата на община Малко Търново няма обособени квартали на етнически 
малцинства.  
 Най – голям е броя на семействата от ромски произход в с. Звездец – около 70% 
от жителите на селото. Една част от тях са настанени под наем в общински жилища, 
които не са в добро състояние. 
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 В останалите населени места на общината социално слабите семейства от 
ромски произход живеят на свободен наем. Всички жилища са снабдени с 
електрическа енергия. Голяма част от ромите са безработни и живеят основно от 
социални помощи. Други се занимават със сезонна работа в областта на дърводобива. 
 Много от  жилища в селата са необитаеми и свободни, намират се в 
непривлекателни райони, с неподдържана пътна мрежа, неблагоустроени, изоставени 
и полу съборени.  
 Основната част от жилищата са собственост на физически лица, малка част от 
жилищата са държавна или общинска собственост.  Структурата на собствеността 
ограничава възможностите на общинските власти да провеждат социална  жилищна 
политика. Общината е  изключително затруднена  да осигури жилища на нуждаещите 
се. Огромният дял частна собственост поставя с особена острота проблема  за “социалните 
жилища”. През последните  години общинските жилища са разпродадени и сега тяхното 
количество е символично.  От броя на картотекираните лица е видно, все по нарастващата 
нужда от  повече общински жилища.  Общински жилища в момента не се строят.  Факт  е и 
това, че сегашната система за изграждане на общински жилища е в дълбока криза. Тя няма 
нито надеждно осигурени ресурси, нито пък е присъща за модерното европейско 
управление на общините.  
 
2.4. Анализ на групите в риск в община  Малко Търново 

Населението на община  Малко Търново възлиза в края на 2015 г. на 3586 души .  
Хората с увреждания са около 210 човека, от които с намалена трудоспособност над 
90% са около 75 човека,  нуждаещи се от придружители и ежедневна чужда помощ. 
Дeцата с трайни  увреждания са 10, от които нуждаещи се от постоянна чужда помощ 
са 8.  

От общо 1331  пенсионери  /около 38 % от населението в общината/, около 28%  
са самотно живеещи. Извършените проучвания показват, че това са предимно  
възрастни хора с трайни увреждания, които имат нужда, както от грижа в домашна 
среда, така и от социални контакти. Отделна,  значителна група са хората с трайни 
увреждания живеят с близки, но това води до ангажирането им и невъзможност да 
упражняват трудова дейност. В общината  няма специализирани институции за грижа 
за възрастни хора. 
  За да отговори на нарасналите нужди на уязвимите групи от населението от  
2008 г. общината подготвя и реализира проекти по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” – „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на 
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален 
асистент” и „Домашен помощник”-  фаза 2, проект „Помощ в дома“, проект „Подкрепа 
за достоен живот в партньорство с АСП , а  в настоящи момент и проект „Нови 
възможности за грижи” и  проект „Независим живот” Над 80% от потребителите, 
заявяват  желание за продължаване на услугите и след приключване на проектите.  
 
2.5. Оценка на социалните услуги в община Малко Търново 

От гледна точка на услугите, на територията на община Малко Търново се 
предоставят следните  социални услуги: 
 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания;  
 Дом за пълнолетни лица с психични разстройства ; 
 Център за обществена подкрепа „Цветница“ 
 Хоспис „Калица Берберова“ 
 Домашен социален патронаж; 
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 Звено за грижа в домашна среда към ДСП  - Соц. услуги „Личен асистент“ и  
“домашен помощник“ – ОП „РЧР;  
 „Център за домашни грижи” Каритас 
 Здравни медиатори - БШПС 

Броят и разнообразието на наличните услуги дават основание да се смята, че 
съществуват достатъчно възможности за развитието и предоставянето на социални 
услуги в общността за възрастни на територията на община Малко Търново.  

  
2.5.1. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Малко Търново 

 Дневният център за пълнолетни лица с увреждания е услуга в общността, която 
функционира от 2006 година. Центърът е насочен към дейности, които създават 
условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с 
предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни и здравни потребности, 
организация на свободното време и лични контакти. Капацитетът на услугата за 2015 
г. е 45 и към края на годината центърът е ползван от 45 потребители. 

 Персоналът е от 18 щатни длъжности, от които незаета е длъжността 
„психолог“. Екипът работи с ограничена методическа помощ и обучение в рамките на 
регулярни вътрешни обучения, включващи запознаване с изискванията на 
нормативната база и международни актове, касаещи предоставянето на социални 
услуги в специализирани институции  и услуги в общността.  Сградата е в близост до 
центъра на гр. Малко Търново и разполага с просторни помещения и  много добро 
съвременно обзавеждане. През 2016 г. е оборудвано помещение за рехабилитация. 
Закупени са механични и физиотерапевтични уреди, които подпомагат процеса по 
задоволяване на здравните потребности на потребителите. Ежедневно се провежда 
ЛФК. 

2.5.2. „Дом  за възрастни хора с психични разстройства” с. Заберново. 
„Дом  за възрастни хора с психични разстройства” с. Заберново  е 

специализирана  институция, предоставяща услуги за 60 жени с различна степен на 
шизофрения.  

Изводи:  
 Големият капацитет на институцията не дава възможност за индивидуализиране 
на грижата и създава рискове за влошаване на състоянието на настанените лица. 
 Персоналът на институциите е предимно немедицински и не получава достатъчно 
подкрепа за предоставянето на социални услуги. Институцията се нуждае от 
допълнителен специализиран персонал, който да работи за психо-социалната 
подкрепа на настанените лица. 
 Организацията на работа в институциите и длъжностите на персонала създават 
предпоставки настанените лица да развиват по-скоро зависимост от чуждата помощ, 
отколкото да придобиват социални умения за по-успешно си функциониране в 
институцията и в общността.   
 Институциите не подкрепят правата на лично пространство и участие на 
настанените в дейностите по тяхното ежедневие. Подобренията на сградния фонд и 
условията на живот на настанените възрастни хора в институциите е ограничено.  

2.5.3. Център за обществена подкрепа „Цветница“ 
Център за обществена подкрепа „Цветница“ е единствената социална услуга за 

деца на територията на общината, с капацитет 50 места. Разкрита и управлявана от 
НПО „Каритас“ София.  ЦОП предлага комплексен подход на подпомагане, ориентиран 
към децата и техните семейства. През 2016 г. се наблюдава чувствително увеличение в 
броя на родителите търсещи услугите на ЦОП.  

В община Малко Търново няма приемни семейства.  



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Малко Търново 

2016 – 2020 г. 

 

20 

 

Изводи: 
 В общината не е  развита приемната грижа. Настаняването при близки и роднини 
се използва в по-голяма степен като алтернатива на институционалната грижа. 
 В общината липсват услуги за подкрепа на деца и младежи с отклоняващо се 
поведение. Тази рискова група е включена единствено в работата на МКБНПП, която 
включва предимно предприемане на възпитателни мерки и насочване към наказания 
и няма възможности да предостави необходимата подкрепа за тази група деца.   
  2.5.4. Хоспис „Калица Берберова“ 

Основната задача на тази социално-здравна услуга е да подобри достъпа до 
специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и 
инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и 
техните близки. 

Хоспис “Калица Берберова” предлага медицински и социални услуги, свързани с 
осигуряване на палиативни грижи за терминално, хронично болни и инвалидизирани 
пациенти. Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и 
желание за предоставяне на цялостна, координирана и състрадателна грижа на 
всички хора с напреднал стадий на заболяване и емоционална подкрепа на 
семействата им. 

2.5.5. „Домашен социален патронаж“. 
 

        В общината повече от 20 години има изградено звено и поддържана база за 
Домашен Социален патронаж, чиято дейност е: ежедневно доставяне на храна по 
домовете   със средства на лицата. Услугата включва осигуряване на помощ и 
подкрепа на лица над 65-годишна възраст, самотни и инвалиди от първа и втора 
група, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират 
своя бит.  

Общинския бюджет поема разходите за заплати на персонала, осигуряване на 
материало-техническа база и разходите за ток, материали и консумативи. Разходите 
за храна и част от разходите за транспорт се покриват от таксата за извършваната 
услуга, заплащана от ползвателите и. За периода 2011-2015 година услугата Домашен 
социален патронаж ползват средно по 60 лица на година . ДСП обслужва лица от 
всички населени места на територията на общината. 

По проект „Помощ в дома” по ОП РЧР, към структурата на ДОмашния социален 
патронаж е създадено и функционира Звено за услуги в домашна среда – 
предоставящо социални и здравни  услуги. 

Ресурсната обезпеченост на тези социални услуги включва  служителите от 
„Домашен социален патронаж” и наетите по проект на схема “Независим живот“, 
лични асистенти, домашни помощници, медицински специалист по здравни грижи и 
рехабилитатор- кинезитерапевт. 

 
2.5.6. Звено за грижа в домашна среда към ДСП 

 Звеното е създадено през 2013 г. по проект по схема „Помощ в дома“ по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“,  като дейността му е продължена с реализацията на 
проект „Подкрепа за независимост и социална интеграция на възрастните и хората с 
увреждания на територията на община Малко Търново“ по процедура „Независим 
живот“ на ОП РЧР.  
 Звеното прилага мулти-дисциплинарен подход за предоставяне на социални и 
здравни услуги, чрез Домашен социален патронаж в община Малко Търново. Въведена 
е нов вид здравна услуга - медицинска помощ и рехабилитация в дома. Обхванати са и 
част от малките населени места в общината, а именно селата Звездец, Стоилово и 
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Граматиково. Отчитайки специфичните потребности на хората в неравностойно 
положение, с цел задоволяване на комплексните потребности на хората с увреждания 
на територията на община Малко Търново, е използван метод на индивидуализиране 
на услугите. В подкрепа на работата на Звено за услуги в домашна среда към Домашен 
социален патронаж е нает персонал на длъжностите: "личен асистент" и "домашен 
помощник". Съобразно възможностите и специфичните потребности на 
потребителите са назначени 11 лични асистента и 7 домашни помощника. 
Предвидени са бъдат обгрижени 32 лица,  потребители на социални услуги, но са 
сключени  67 договори за ползване на услугите на Звено за грижа в домашна среда.  
Въведени са интегрирани специализирани здравни услуги, включващи медицинска 
помощ, консултация и рехабилитация за хора с увреждания. Предоставя се 
психологическа подкрепа и консултиране на потребителите на услугите, и 
консултация и супервизия за наетия персонал.  

 
2.5.7.„Център за домашни грижи” Каритас 

 Услугата се предоставя от НПО.  Съшата стартира по проект през 2004 г.. От 
2007 г. община Малко Търново няколкократно съфинансира дейностите по проекта. 
Услугата е с капацитет 65, към декември 2016 г. ползвателите са 74 самотни трудно 
подвижни хора, без инвалидна група, инвалиди с призната инвалидна група, социално 
слаби и крайно нуждаещи се. Хора в тежко здравословно и социално състояние, които 
живеят изолирани, без достъп до необходимите им здравни и социални услуги. 
Предвид добрата мобилност на екипа и наличието на транспортно средство, услугата 
се предоставя предимно в  малките населени места от общината. Персоналът е от 2 
щатни длъжности,  включващи – 2-ма медицински специалисти по здравни грижи. 
  

Към настоящият момент в общината функционират 3 Клуба на пенсионера – 
съответно – в гр. Малко Търново,  с. Граматиково  и с. Звездец.  

В тях се провеждат срещи, разговори, осмисля се свободното време на хора с 
увреждания и самотни хора. 
 
Изводи: 
 Най-развити услуги в общността за възрастни хора са Домашния социален 
патронаж, и Звено за грижа в домашна среда към ДСП. ДСП би могъл да подобри 
дейността си по отношение на специализиране на персонала за подобряване на 
социалната подкрепа на клиентите и търсене на възможности за допълнително 
финансиране, което да намали броя на хората, които се отказват от ползване на 
услугата, поради завишаване на таксите. 
 Услугите в общността за възрастни с увреждания са развити в община Малко 
Търново. Запазената тенденция през последните три години за пълно използване на 
капацитета на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, дава основания да 
се смята, че е политиката на общината е правилна. Необходимо е да се работи в посока 
на дейностите за разширяване на достъпа до услугите на жителите от малките 
населени места. 
 Дневният център в Малко Търново оказва подкрепа на старите хора в града. 
Необхванати остават малките селища с висок процент застаряващо население, където 
би могло да се организира мобилен тип на услугите. Към момента такива се 
предоставят  в ограничен обем от Център за домашни грижи - Каритас . 
 Пълният капацитет на услугите „личен асистент“ и „домашен помощник”,  и 
високият брой ползватели ( над планирания капацитет), предполагат необходимостта 
от търсене на възможности за финансиране на съществуващите и/или развитие  на 
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нови видове услуги за задоволяване на  потребностите на възрастните хора, които при 
проучването заявяват предпочитанието си да получават подкрепа в домашна среда. 
 Персоналът на всички услуги има нужда от методическа подкрепа, обучение и 
супервизии.  
 

2.6.1.Финансов анализ на дейностите на общината 
Наличните социални услуги се финансират от държавния бюджет за държавно 

делегираните дейности и от общинския бюджет, чрез местните приходи.  Общината 
започна и реализира проект „Подкрепа за независимост и социална интеграция на 
възрастните и хората с увреждания на територията на община Малко Търново“, 
процедура BG05M9OP001-2.002 «Независим живот», финансиран от Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,  изпълняван с финансовата 
помощ на Европейския социален фонд 
2.6.2. Анализ на материалната база 
 Сградният  фонд е общинска собственост и подходящ за развитие на социални услуги  
2.7. Заключения и препоръки 

2.7.1 Изводи за наличните социални услуги 
Общи изводи за състоянието на социалните услуги в община Малко Търново по 
отношение на: 

- Териториално разпределение в общината  
- Съотношение между услугите в общността и специализирани институции 
- Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа 
- Степен на развитие на услугите за превенция на риска от социално изключване 
- Характеристика на спектъра / многообразието на видовете услуги 
- Достъпност на услугите 
- Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици 
- Изводи по други теми, според спецификата на общината.... 

Общи изводи за услугите за деца:  
- Степен на развитие на услугите в общността, превенция  
- Оценка на покритието на целевите групи от наличните услуги – съотношение 

между отделните населени места в общината 
- Заключения за качеството на услугите за деца и съответствие с реалните 

потребности 
- Идентифицирани дефицити / липси на услуги  

Изводи за услугите за възрастни  и стари хора: 
- Териториално разпределение на социалните услуги в общината – Не са 

обхванати малките населени места. 
- Съотношение между услугите в общността и специализирани институции – на 

територията на община Малко Търново съотношението  между услуги в 
общността и специализирани институции за социални услуги е  5:2. 

- Характеристика на спектъра / многообразието на видовете услуги – 
преобладават услугите за възрастни.  

- Достъпност на услугите – наличните са достъпни само за потребителите, 
чийто настоящ адрес е в населеното място , където се предоставят.   

- Обхват на услугите, предоставяни от външни доставчици – две от услугите в 
общността се предоставят от НПО. 

Общи изводи за услугите за деца:  
- Степен на развитие на услугите в общността, превенция – недостатъчни 

услуги за деца 
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- Идентифицирани дефицити / липси на услуги – необходимост от 
предоставяне  социални услуги за деца  

2.7.2. Препоръки 
Общи препоръки към развитиеето  на социалните услуги в общината.... 
Конкретни препоръки за развитието на услугите: 

- За деца и семейства с деца в риск 
- За пълнолетни лица и хора с увреждания 
- За стари хора 

Конкретни препоръки за развитието на социалните  услугите в общината: 
- За деца и семейства с деца в риск – разширяване дейността на Център за 

обществено подкрепа „Цветница“  
- За възрастни хора с увреждания - нов вид социална услуга -  Център за 

настаняване от семеен тип. 
- За стари хора – Разширяване капацитета и дейността на Домашен социален 

патронаж. 
 
Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги. 
 
3 Визия и цели 
 

3.1 Визия 
Общинската  стратегия за развитие на социални услуги в община Малко 

Търново (2016-2020 г.) има за цел да се осигурят качествени и достъпни социални 
услуги в община Малко Търново, които ще допринесат за подобряването на 
качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценна реализация и грижа 
за общностите в риск. 

3.2 Ценности и принципи 
Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност 

на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, 
увреждане, възраст, социално положение. Чрез общинската стратегия община Малко 
Търново се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност, 
като осигурява достъпни и качествени социални услуги в общината, интеграция 
на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от 
рисковите групи. Тя утвърждава следните ценности при планирането и 
предоставянето на социални услуги в община Малко Търново, като: 

– Уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група; 
– Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като 

ценност и ресурс за развитие; 
– Благосъстояние на децата и на всички жители на община Малко Търново; 
– Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до 

социални услуги. 
Принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните 
дейности и мерки: 

– Развитие на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите 
групи; 

– Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя чрез индивидуализиране 
на оценката и на грижата за потребителя; 

– Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от 
резидентен тип, които се ползват само в краен случай; 
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– Осигуряване на възможности за равен достъп до услуги на всички жители на 
община Малко Търново и достигане на услугата максимално близо до 
местоживеенето на потребителите;  

– Максимален достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на 
услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението; 

– Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи; 
– Проактивност в обхващането на рисковите групи;  
– Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на 

Общинската стратегия; 
– Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и 

партньорства;  
– Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване 

на квалификацията и уменията на персонала, и учене от собствения опит; 
– Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги. Съответствие на 

социалните услуги с европейските стандарти за качество.  
 

3.3 Направления и приоритети на стратегията 
             За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо 
равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е 
необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. В 
процеса на планиране те бяха идентифицирани с участието на всички заинтересовани 
страни въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в Софийска област.  
         Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в 
съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта 
от спешна намеса за решаване на критичните 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.  
 В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички 
уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на 
Областната стратегия за социалните услуги, обособяването на интервенцията за 
децата и старите хора в отделни направления помага да се очертае спецификата на 
услугите за тези рискови групи.  
 
 3.3.1. Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните 
услуги  са съобразени с приоритетите , целите и мерките заложени в Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги в област Бургас и включват: 
 

1. Превенция за деца и семейства в риск 
Приоритетите в това направление изискват развитието на широк кръг от 

услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите 
фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата, превенция на 
изоставянето и настаняването на деца в СИ; развитие на приемна грижа и 
осиновяване; работа с деца с поведенчески проблеми, асоциалното поведение и 
насилие; закрила на деца, жертви на насилие, малтретиране и неглижиране; 
съдействие на деца, отпаднали или в риск да отпаднат от училище. 

 
2. Социално включване на общности в неравностойно положение и 

уязвими групи. 
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Усилията са насочени приоритетно към развитие на местните общности в 
неравностойно  положение и уязвимите изключени групи, съхраняване на човешкото 
достойнство и социалната справедливост. Стратегията ще допринесе за създаването 
на добър модел на подкрепа за пълнолетните лица в неравностойно социално 
положение, чрез осигуряване на достъп до качествени социални услуги в общността, 
така че нуждаещите се да не са принудени да напускат своя собствен дом и общност, а 
да подобрят достъпа си до здравни услуги, рехабилитация и образование, да получат 
шанс за интегриране на пазара на труда. 

3. Грижа за старите хора. 
Приоритет в това направление е създаването на условия за предоставяне на 

грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от 
третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда 
или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с 
индивидуалните потребности, желания и условия на живот. 

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното 
изпълнение основните дейности в Областната стратегия, обхващат: 

4. Развитие на човешките ресурси. 
В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване 

на социалните услуги е идентифициран, като един от основните рискове за 
реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за 
управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно 
необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални 
услуги и мерки, така и за постигането на качество на услугите в съответствие със 
съвременните стандарти. 

5. Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество. 

Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво 
изисква активно партньорство между общините в област Бургас за развиване на 
конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите 
на хората в риск изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез 
връзки на взаимодействие между различните публични и частни организации - 
участници в секторите социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, 
заетост, инфраструктура и жилищна среда. 

 
3.3.2. Приоритетни целеви групи 
Планираните дейности в Общинската стратегия ще обхванат всички рискови 

групи, изведени при анализа на ситуацията. Определянето на приоритетни целеви 
групи в никакъв случай не изключва останалите рискови групи, но задава основния 
фокус на интервенцията през периода на стратегията. 

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и 
мерки за социално включване в община Малко Търново са: 

 Уязвими семейства с деца в риск; 
 Деца в риск, включително не обхванати, отпаднали и в риск от отпадане от 

училище; 
 Хора с увреждания; 
 Етнически общности в неравностойно положение, които живеят в социална 

изолация и структурна бедност; 
 Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени 

места, без достъп до социални и др. услуги; 
 Стари хора със затруднения в самообслужването. 
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3.4 Цели 

 

3.4.1 Общи и специфични цели 
Общинската  стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални 

услуги в община Малко Търново, интеграция на общности и индивиди, пълноценна 
реализация и грижа за хората от рисковите групи. За да се превърне в реалност 
визията на Общинската стратегия, във всяко от избраните приоритетни направления 
са набелязани общи и конкретни цели и задачи. 

Направление 1: Превенция за деца и семейства в риск 
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се 

предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата, 
чрез: 

 Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в 
специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното 
семейство; 

 Конкретна цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания 
отглеждани в семейството; 

 Конкретна цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за 
социално включване,  превенция на рисково поведение и неглижиране на 
децата; 

 Конкретна цел 1.4. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности 
и уязвими групи до качествено образование. 
Направление 2: Социално включване на общности в неравностойно 

положение и уязвими групи 
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване и интегриране 

на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите 
групи  и индивиди в община Малко Търново, чрез: 

 Конкретна цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на 
хората с увреждания в семейна среда; 

 Конкретна цел 2.2. Да се намали броят на хората с увреждания в 
специализирани институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа 
от семеен тип; 

 Конкретна цел 2.3. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности 
в неравностойно положение и уязвими групи; 

 Конкретна цел 2.4. Да се създадат условия за реинтеграция на рискови 
общности, индивиди и уязвими групи с рисково поведение. 
Направление 3: Грижа за старите хора 
Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във 

всички населени места в общината, чрез: 
 Конкретна цел 3.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за 

осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна 
среда; 

Общите и конкретните цели във функционалните приоритетни направления 
на Областната стратегия включват: 

Направление 4: Развитие на човешките ресурси 
Обща цел 4. Да се повиши качеството и ефективността на социалните 

услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и 
общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за 
предоставяне на услуги, чрез: 
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 Конкретна цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и 
организационния капацитет на общинско ниво за управление на социални 
услуги; 

 Конкретна цел 4.2. Да се осигури подкрепа за персонала на социалните услуги 
за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие със 
съвременните изисквания и стандарти. 
Направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и 

междусекторно 
сътрудничество 

Обща цел 5. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на 
наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и 
междусекторно сътрудничество, чрез: 

 Конкретна цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в 
социалните услуги; 

 Конкретна цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно 
сътрудничество и развитие на смесени услуги. 
 

3.4.2 Ключови индикатори за постиженията на Стратегията 
            Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години 
трябва да подобри качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и 
общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията в 
община  Малко Търново ще бъде измервана чрез система от качествени и 
количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните 
проблеми. 
      Качествените индикатори за промяната в ситуацията ще покажат разликите 
при сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 2020 г. Такива 
са: 

 Изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги в общината, 
осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на 
максимален брой деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез 
предоставяне на пълноценна грижа за създаване на условия за реално 
включване; 

 Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на 
максимален брой нуждаещи се хора;  

 Подобрен достъп до социални услуги на отдалечени и разпръснати 
рискови групи, чрез развитие на мобилни услуги;  

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за лица с 
увреждания и стари хора в община Малко Търново с приоритетно 
обхващане на самотноживеещите в изолирани населени места. 
 
 

       Количествени индикатори за успеха на осъществената интервенция в 
рамките на период от пет години и изпълнение на Стратегията са: 

 Предотвратена институционализация на 80% от децата в риск от 
изоставяне към края на плановия период; 

 Поне 90% от децата в предучилищна възраст да бъдат обхванати в 
детски градини и поне 98% от децата в задължителна училищна възраст 
- в подходяща форма на образование; 

 Осигурена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за 80% 
от децата с увреждания като и подкрепа за техните семейства; 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Малко Търново 

2016 – 2020 г. 

 

28 

 

 70% от децата с увреждания в предучилищна възраст обхванати в 
системата на образованието; 

 Намаление със 70% на децата в риск от отпадане от училище; 
 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 60% от 

хората с увреждания и самотно живеещи стари хора, и в невъзможност да 
се справят сами с живота си, очакващи институционална подкрепа - 
потребители на услугите домашен социален патронаж и интегрирани 
услуги в семейна среда; 

 Увеличени с 30% брой на ангажираните лица, доставящи интегрирани 
услуги; лични и социални асистенти, домашни помощници и др; 

 Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 5 
самотно живеещи стари хора и лица с увреждания,чрез развитите услуги 
за грижа в домашна среда; 

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 5% от 
старите хора живеещи в  изолирани населени места; 

 Повишен капацитет за управление на СУ на поне 4 представители на 
администрацията, 20 лица персонал предоставящ социални услуги;  
 

4 Интервенция – социални услуги и мерки 
Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от 

социални услуги на общинско ниво през следващите пет години – от 2016 до 2020 г. В 
плана се конкретизират оперативните приоритети на областно и общинско ниво и 
видовете услуги, които ще се развиват в Община Малко Търново.  

Стратегията включва: развитието на съществуващите социални услуги през 
следващите 5 години с ясно виждане за конкретните перспективи към разширяване и 
развиване на нови социални услуги в общността, реформиране на специализираните 
институции за възрастни, включени в плана на АСП за реформиране и закриване; 
разкриването на нови социални услуги за приоритетните целеви групи, включително 
иновативни услуги, които не съвпадат изцяло със стандартните държавно- 
делегирани дейности; паралелното развитие на мерки и политики за социално 
включване в приоритетните свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, 
жилищна среда и инфраструктура), чрез които се решават конкретни проблеми на 
рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на 
социалните услуги. Услугите и мерките са описани към съответното направление, 
като се правят препратки и уточнения в случаите, когато една социална услуга 
изпълнява дейности, отнасящи се до две или повече приоритетни направления или 
конкретна цел. Социалните услуги и дейности се разглеждат като система от услуги, 
които си взаимодействат и допълват, за да се постигне ефект и реална полза за 
обхванатите целеви групи.  
 
4.1 Направление 1: Превенция за деца и семейства в риск  
 
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството чрез превенция на риска 
от изоставяне и неглижиране на децата.  
 
Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и да се подкрепи задържането 
им в биологичното семейство, чрез:   

 Мярка 1.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и за 
задържане на новородените деца в биологичното семейство;   
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 Мярка 1.1.2. Рзширяване дейността на  Център за обществена подкрепа 
„Цветница“ за обхващане на уязвимите семейства с деца в риск в общината. 
Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на децата;  

 Мярка 1.1.3. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика, 
семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск;  

 Мярка 1.1.4. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и 
неглижирани деца;  

 Мярка 1.1.5.  Популяризиране на социалната услуга „Приемна грижа“ и 
включване на приемни семейства. 
  

Мярка 1.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и за 
задържане на новородените деца в биологичното семейство.  

За да се предотврати изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом 
работата по превенция трябва да започне по-рано, а където е възможно още преди 
раждането на детето. Успехът на превенцията зависи от ранната навременна намеса и 
продължителността на социалната работа с бъдещата майка, нейното семейство и 
близко обкръжение. Освен това ще се работи за създаване на алтернативни форми за 
краткосрочна грижа (като спешна приемна грижа и ЗМБ) за настаняване по спешност 
на изоставени деца (новородени и по-големи) като превенция на настаняването им в 
СИ.  

Дейност 1.1.1.1. Стартиране на Програма Ранна превенция за „затваряне на 
входа” на изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом.  

Програмата ще се осъществи като смесена междусекторна услуга в социалната и 
здравната сфера. Програмата включва комплекс от дейности, изпълнявани съвместно 
от ЦОП, ОЗД, родилно отделение в МБАЛ-Бургас, с подкрепата на личните лекари и 
здравните медиатори и други социални услуги в общността, семейно планиране за 
намаляване на случаите на непланирана бременност, която може да доведе до 
изоставяне на дете, ранно регистриране на бременността за бременни жени, за които 
има риск да изоставят детето си.  
Дейностите за ранна превенция включват:  

 Предоставяне на информация, социални и психологически консултации от 
социални работници, лекари от родилно отделение, лични лекари и здравни 
медиатори, правна подкрепа за младите майки в риск да изоставят детето си, 
посредничество за решаване на социални проблеми и/или насочване към други 
социални услуги;  

 Подкрепа на бременни жени за по-лесна бременност, раждане и 
удовлетворяване на първите нужди на бебето – както емоционални, така и 
материални;  

 Подкрепа за майките и семействата на новородени деца с увреждания. В 
специализираното звено/екип ще бъдат включени също социални работници и 
психолози, със специална подготовка и умения за работа с родители на деца с 
увреждания (как да се съобщи/подготви семейството за раждане на дете с 
увреждане, подготовка за грижи и пр.)  

 Организация на мрежа за обхващане на рисковите бъдещи майки в програмата 
за ранна превенция. Специално внимание ще се отдели на мобилната работа за 
активно издирване на бъдещите майки във високо рискови общности за 
установяване, регистриране и проследяване на бременността и – при риск от 
изоставяне – социални дейности и консултиране на място за предотвратяване 
на изоставянето на детето. Включване на здравните медиатори за съдействие и 
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посредничество при издирването и консултирането на бременни и млади 
майки от ромската общност.  

Обхватът на дейностите за ранна интервенция изисква смесен екип от 
специалисти в звеното – здравни и социални работници, юрист, психолог, 
трудотерапевт. Формирането на мобилен екип (мобилна група) за активно 
издирване на всички бъдещи майки ще осигури идентифициране на риска и ранно 
консултиране на рисковите бременни преди раждането на детето и обхващане на 
всички общини и малки населени места в областта.  
Дейност 1.1.1.2. Използване на възможностите и ресурсите на услуга в общността - 

Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) в община Бургас. Услугата ще обхване бременни и майки с 
деца от цялата област Бургас. Ще се установят ефективни комуникационни канали и 
взаимодействие с действащите ЦОП „Цветница“, ДСП (ОЗД)  и здравните медиатори за 
обхващане и осигуряване на подкрепа за майките в риск.  
 
Мярка 1.1.2. Разширяване дейността на ЦОП за обхващане на уязвимите 
семейства с деца в риск в общината. Развиване на широк кръг дейности по 
превенция на изоставянето на децата;  

Към момента в Община Малко Търново е разкрит Център за обществена подкрепа 
„Цветница“, който се финансира със средства на „Каритас“ София. Преките дейности на 
ЦОП включват превенция на изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, 
превенция на отклоняващото се поведение, насилието, подкрепа и консултиране на 
рисковите групи – деца и семейства. В съответствие с широкия спектър на 
съдържанието на тази социална услуга ЦОП „Цветница“ осъществява разнообразни 
дейности, (включително и мобилност на дейностите) за развиване на родителски 
капацитет и добро родителство, училище за родители, посредничество и подкрепа за 
деца и семейства с рисково поведение в дома им и в сградата на ЦОП,  както и 
социална работа в подкрепа и превенция на отпадането на децата от училище, и пр. 

Дейност 1.1.2.1. Разширяване дейността  на социалната услуга ЦОП – „Цветница“. 
Фокусът на ЦОП „Цветница“ гр. Малко Търново е към деца в риск в училищна  и 

предучилищна възраст (от 5 до 18 години), деца с отклоняващо се поведение, 
застрашени от отпадане или вече отпаднали от училище; деца, които се подготвят да 
посещават училище. През следващите години ЦОП „Цветница“ ще развива целеви 
дейности за образователна подкрепа спрямо индивидуалните потребности, 
придобиване на нови знания и умения, ново самочувствие на децата и възможност да 
споделят своите преживявания.  
 
Мярка 1.1.3. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика, 
семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск.  

В тези програми се съгласуват действията по здравните грижи, смесените 
социално- здравни услуги, инициативи за здравна просвета и посредничество на НПО.  

Дейност 1.1.3.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на 
майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност.  

Осъществява се от здравната система със съдействието на ОПЛ, здравните 
медиатори и Центровете за развитие на уязвими общности, които да улеснят връзката 
между здравната система и бъдещите майки от семейства и общности в риск. Целта на 
програмата е да подобри здравната профилактика за майчинството в съответствие с 
националните приоритети. Целевите мерки на общинско ниво трябва да обхванат 
всички бъдещи майки в община Малко Търново, чрез здравна профилактика и 
задължителна пренатална диагностика на риска от увреждане. Същевременно, при 
изпълнението на тези мерки, личните лекари, женската консултация и здравните 
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медиатори ще идентифицират случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и да 
насочват към програмата Ранна интервенция и ОЗД.  

Дейност 1.1.3.2. Включване на здравните медиатори за високо рисковите 
ромски общности в работата по превенция на изоставянето на деца от ромската 
общност – както новородени, така и деца на по-късна възраст.  

Дейност 1.1.3.3. Използване на възможностите на  кабинетите по семейно 
планиране в Бургас и Поморие с цел подобряване на здравната профилактика за 
майчинството в съответствие с националните приоритети.  

Насочване на рисковите групи към дейността на кабинетите за включването им 
в  здравно-социалните програми за семейно планиране – информиране и 
консултиране, услуги за репродуктивно здраве, обучения, информационни кампании, 
насочени към младежи, родители и семейства в риск. Дейността в тези кабинети ще 
допринесе и за превенцията на нежеланата бременност и за намаляване на риска от 
изоставяне и институционализация на новородени деца.  

Дейност 1.1.3.4. Информационни кампании и здравна просвета сред учениците в 
среден курс и младежите по въпросите на семейното планиране и превенция на 
нежелана и ранна бременност.  

Те ще се изпълняват от здравните медиатори, здравни институции, училища и 
включват, образователни програми и здравна просвета сред подрастващите и 
младежите в училищна възраст за намаляване на нежеланите и рисковите 
бременности.  

Дейност 1.1.3.5. Комплексни мерки и програми на общината, НПО и бизнеса за 
развитие на ресурсите на семействата в риск за отглеждане на децата – подкрепа чрез 
осигуряване на достъп до заетост, подобряване на жилищните условия, подходящи за 
отглеждане на деца.  
 
Мярка 1.1.4. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и 
неглижирани деца и жени и деца, жертви на трафик и насилие.  

При определени условия настаняването при близки и роднини, чрез мярка за 
закрила може да осигури устойчива семейна грижа и възможност за трайно 
решаване на проблема за бъдещето на изоставеното дете.  
Дейност 1.1.4.1. Съвместни дейности на здравните медиатори,  ЦОП и ОЗД за 

настаняване в семейства на близки и роднини на деца изведени от  ДМСГД, изоставени 
деца и други деца в риск чрез мярка за закрила: Установяване на контакти с 
роднините и близките на детето и мобилизиране на разширеното семейство за 
поемане на грижата за детето; Консултации и подкрепа за изграждане на връзка 
между детето и разширеното семейство.  

Дейност 1.1.4.2. Подкрепа за семействата на роднини и близки, които отглеждат 
деца като мярка за закрила. Предоставя се от ОЗД на територията на община Малко 
Търново и включва: Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за 
новородени и по-големи деца, чиито родители заявяват намерение за изоставяне; 
Предоставяне на подпомагане (храна, дрехи, памперси за деца от 0-1 година) и в 
случаи на тежки социални проблеми.  
 
Мярка 1.1.5. Развитие на Приемната грижа. 

Дейност 1.1.6.1. Подкрепящи дейности на общинско ниво: информационни 
кампании за популяризиране на приемната грижа на общинско ниво, подготовка на 
обучителни материали и обучение на приемните родители; Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в област Бургас, предвижда оказване на методическа 
помощ и подкрепа на персонала на ЦОП и ОЗД в малките общини, които работят по 
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приемна грижа на общинско ниво; Обособяване на екип в подкрепа на мрежата за 
сътрудничество по приемната грижа в ЦОП от областта.  

Към момента на разписване на стратегията „приемната грижа“ в община Малко 
Търново не е развита. Няма регистрирани желаещи за приемни семейства. Преки 
дейности по популяризиране и развитие на приемната грижа в община Малко 
Търново ще се изпълняват от ДСП и ОЗД: подбор и обучение на приемни родители, 
наблюдение и подкрепа за приемните родители при отглеждането на настаненото 
дете (вкл. за възстановяване и/или поддържане на връзки на настаненото дете с 
биологичното семейство). 
 
Конкретна цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания 
отглеждани в семейството, чрез: 

 Мярка 1.2.1. Развиване на дейности  за осигуряване на достъп до медицинска и 
социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните 
семейства; 

 Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща грижа – 
дневна и почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда; 

 Мярка 1.2.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания. 
 
Мярка 1.2.1. Развиване на дейности за осигуряване на достъп до медицинска и 
социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните 
семейства. 

Осигуряване на консултиране и подкрепа на семействата с деца с увреждания и 
съдействие за ползване на услугите на ЦСРИ на територията на областта – община 
Бургас -3 бр. за деца и младежи и  ЦСРИ в гр. Несебър. Мрежата на ЦСРИ в общините ще 
спомогне за изграждане на условия за адекватни здравни грижи, рехабилитация и 
интеграция на децата с увреждания; ще осигури подкрепа на техните родители и 
близки чрез индивидуални и групови консултации (социални, здравни, правни, 
психологически) и обучение на родителите, семействата и близките за подобряване 
на уменията им за грижа за децата с увреждания в семейна среда, и ще бъдат част от 
съпътстващите социални услуги за децата и младежите. 

Община Малко Търново ще  търси алтернативи за изграждане на мобилни 
екипи с включени специалисти (логопед, психолог, рехабилитатор, социален 
работник, медицинско лице, специален педагог), които да могат да предоставят на 
място някои рехабилитационни услуги за децата и хората с увреждания, консултиране 
и обучение на техните семейства и близки в отдалечените населени места на 
общината. 

Дейност 1.2.1.1. Прилагане на мерки за навременна интервенция (лечение 
и/или рехабилитация) на увреждането/заболяването при децата с увреждания и/или 
възникналипроблеми за деца и младежи след травма/инцидент. 

Дейност 1.2.1.2. Използване възможностите на здравно-социална услуга Център 
за ранна интервенция за деца с увреждания с консултативен кабинет в подкрепа на 
родителите, който ще бъде разкрит в гр. Бургас, но ще обхване територията на цялата 
област с мобилна работа за предотвратяване на изоставянето и/или 
институционализирането на дете с увреждане чрез подпомагане на родителите, 
отглеждащи деца с увреждания и формиране у тях на подходящи умения за 
отглеждане на детето. 

Консултативният кабинет ще предоставя подкрепа на родителите при раждане 
на дете с увреждане, както и при проява на увреждането в по-късна възраст (или след 
инцидент) - приемане на увреждането и вземане на решение за грижи в семейството; 
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предоставяне на информация за права и възможности за подкрепа; психотерапия; 
психологично, социално и здравно консултиране; консултации за добро родителство 
при отглеждане на децата с увреждания. Услугите ще се предоставят за семейства с 
деца с увреждания от 0 до 7 години. 
 
Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща грижа - 
дневна и почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда. 

Бъдещото развитие на дневната и почасова грижа изисква да се спазват 
принципите на гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални 
потребности на децата и семействата, както за социализацията на децата с 
увреждания, така и за осигуряването на възможност за техните родители да работят.  

Дейност 1.2.2.1. Развиване на услугата заместваща грижа, (включително и под 
формата на обособени помещения в рамките на ЦОП), в която се предвиждат две 
опции – почасова грижа и/или с резидентен престой за фиксирано кратко време при 
отсъствие на родителите и/или близките, които се грижат за детето с увреждане. 
 
Мярка 1.2.3. Подкрепа на родителите за отглеждане на децата с увреждания в 
семейството. 
Дейност 1.2.3.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи: 

- Личен асистент; 
- Социален асистент; 
- Домашен помощник за деца с увреждания. 

  Предвижда се община Малко Търново да развива тези услуги по национални 
програми и по квоти на ОП „РЧР” с цел да отговори на по-голяма част от 
потребностите на семействата. 

Дейност 1.2.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за хората 
с увреждания.  

Разкритите социални услуги в общността ще предоставят информация, 
консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на 
технически помощни средства от деца и възрастни с увреждания. 

Дейност 1.2.3.3. Предоставяне на подкрепа за семейства, в които се отглеждат 
деца с увреждания: 
-  Услуги за подпомагане в ежедневните грижи на родители, които отглеждат деца с 
увреждания; 
- Услуги, свързани с материално подпомагане (храна, дрехи, памперси, други) за деца с 
увреждания (0-1 година) и в случаи на тежки социални проблеми; 
- Консултации и формиране на групи за взаимопомощ. 

Услугите ще се предоставят съвместно с общинска администрация Малко 
Търново, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане”, НПО и граждански 
инициативи. 
 
Конкретна цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за 
социално включване, превенция на рисково поведение и неглижиране на децата, 
чрез: 

 Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския 
капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна 
среда; 

 Мярка 1.3.2. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за 
превенция на рисково поведение; 
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 Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение 
при децата и младежите. 

 
Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския 
капацитет за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна 
среда. 

Планираните дейности и услуги ще подобрят родителската грижа и ще 
спомогнат за ограничаване на неглижирането на децата в семейната среда. 
Изграждането на родителски капацитет въздейства за създаване на условия и 
благоприятна семейна среда за максимално развитие на техните възможности. 

Дейност 1.3.1.1. Услуги предоставяни от здравните медиатори,  за развитие на 
умения за добро родителство .  

Подкрепата за уязвими семейства, включително и за роднини, отглеждащи деца 
на родители в чужбина включва: 
- Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за 
уязвими семейства с деца; 
- Училище за родители и обучения за добро родителство; 
- Кампании за повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на 
родителите за стимулиране на ранното детско развитие; 
- Практическа подкрепа в домакинството; 
- Семейна медиация; 
- Фамилно консултиране; 
- Консултации и подкрепа за близките и роднините, които отглеждат деца на 
родители в чужбина. 

Дейност 1.3.1.2. Включване на училището и гражданските организации за 
подобряване на грижата за децата в семейството.  

Иницииране на смесени социално-образователни дейности в училище за 
консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно 
родителство, които ще се изпълняват от учителите, училищни настоятелства, НПО 
като самостоятелни инициативи или в рамките на проекти за достъп до интегрирано 
образование и включване на родителите в образователния процес. 
 
Мярка 1.3.2. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за 
превенция на рисково поведение. 

Образователните програми и кампаниите ще бъдат организирани главно от СУ, 
НПО, здравните медиатори и училищно настоятелство, като се привлекат всички 
партньори, които работят в сферата на образованието и детското развитие. 

Дейност 1.3.2.1. Провеждане на информационни кампании и образователни 
програми в училище  за: превенция на рисково поведение на деца и младежи (агресия, 
насилие, отклоняващо се поведение), здравна и социална просвета против 
зависимостите. 

Оказване на съдействие на училището за провеждане на образователни беседи, 
лекции и дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги; между училищни 
прояви и инициативи на общинско и областно ниво. 

Дейност 1.3.2.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на 
децата. 

Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни 
дейности като клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със 
спорт и изкуство, които се осъществяват от училища, читалища, дирекция „КОС“ към 
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общината като посредник или организатори, училищни настоятелства, Центрове за 
развитие на уязвими общности, НПО, РИО на МОН. 
 
Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение 
при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик. 

Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване и превенция на 
отклоняващото се поведение при децата и директна работа с деца с девиантно 
поведение: консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и 
семействата им. Наред със социална работа с деца в риск, извършвана от ЦОП, се 
предвижда и ангажирането на МКБППМН и  училището чрез организирането на 
извънкласни занимания и дейности за деца с отклоняващо се поведение – спорт; 
клубове по интереси; образователни програми за правата и задълженията на 
гражданите и санкциите при нарушаването им; образователни програми за 
опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, 
трафик на хора, сексуална експлоатация; информиране по въпросите на насилие и 
пренебрежение. 

 
Дейност 1.3.3.1. Съвместни дейности на Местните комисии 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. 

Дейност 1.3.3.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД или МКБППМН – 
консултации, посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и 
зависимости, както и специализирани програми за работа с деца извършители на 
противообществени прояви, насилие, рисково поведение. 
 
Конкретна цел 1.4. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и 
уязвими групи до качествено образование, чрез: 

 Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за 
всички подлежащи деца в община Малко Търново; 

 Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел 
намаляване на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на 
отпадналите деца и младежи; 

 Мярка 1.4.3. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и 
образование за децата с увреждания в подходящи форми на включващо 
образование; 

 Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и 
общността в учебно-възпитателния процес на техните деца. 
Интегрирането на децата в риск в образователната система и осигуряването на 

достъп до качествено образование е ключов компонент от превенцията на 
неглижирането на децата, инструмент за развитието на техните възможности в 
максимална степен и за формирането на условия за самостоятелен живот в бъдеще. 

Развитието на междусекторното сътрудничество, взаимодействието с ОЗД и 
прякото участие на социалните услуги за деца в общността (като ЦОП, дневни 
центрове, ЦРДУ) е ключово за пълното обхващане на децата в риск в образователните 
дейности. 

Предвидените мерки са в съответствие с духа на националните и областните 
приоритети. 

Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование 
за всички подлежащи деца в община Малко Търново. 
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Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование, със 
специален фокус върху децата от ромската общност, чрез: издирване на всички 
подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – изпълнява се от 
учителите, с подкрепата на общините, местно-базирани инициативни групи; 
разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище (с целодневна 
организация на обучението) и/или предучилищни групи в детските градини; срещи и 
посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите, осъществявани 
от учители, социални работници, здравни и образователни медиатори. 

Дейност 1.4.1.2. Целеви мерки за назначаване на помощници на учителя, (с 
допълваща целева подкрепа от общината). 

 
Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел 

намаляване на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на 
отпадналите деца и младежи. 

Дейност 1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги за 
превенция на отпадането и задържане на децата в училище, които да се изпълняват от 
дирекция „КОС“ към община Малко Търново, НПО, СУ, училищно настоятелство, 
читалища, Изграждане на партньорство и взаимодействие между общината  от една 
страна, и организациите, ангажирани с образованието (училище, читалища,  НПО, и 
пр.), от друга страна, за образователна интеграция и реинтеграция на децата. 
Планирани са: 

- Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца; 
- Срещи, консултации, инициативи за мотивиране и подкрепа на децата и 

техните родители; 
- Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване 

на учебния материал от децата и младежите. 
Дейност 1.4.2.2. Хоризонтални мерки за подобряване на привлекателността на 

училището, които обхващат всички деца и млади хора в училище и осигуряват: 
 Иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване на 

интереса към учене, включване на децата и младежите в живота на 
училището, в т.ч. и при вземане на решения, отнасящи се до децата; 

 Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и 
техните родители - включване на децата в извънучилищни занимания в 
рамките на учебната година (ателиета по интереси, школи по изкуства, 
спортни състезания); осмисляне на свободното време на децата и 
младежите; 

 Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на 
преподаване на учителите и включване на интерактивни методи. 

Дейност 1.4.2.3.  Разработване на целеви програми и инициативи за 
подобряване на образованието в училище, които да се изпълняват с подкрепата на 
РИО на МОН, общината и НПО. Специално внимание се отделя на мерките за 
наблюдение и контрол върху посещаемостта и качеството на образованието на 
пътуващите ученици от малките населени места в общината. 

 
Мярка 1.4.3. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и 

образование за децата с увреждания в подходящи форми на включващо 
образование. 

Уточнение: В системата на народната просвета се използва термина 
„специални образователни потребности”, който е по-широко понятие - включва и 
уврежданията от различен характер. Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 
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04.08.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) от Наредба № 
1/23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболявания/: „Деца и ученици със специални 
образователни потребности са децата и учениците с образователни потребности, 
които може да възникнат при: 
1. различни видове увреждания - сензорни, физически, умствени (умствена 
изостаналост), множество увреждания; 
2.  комуникативни нарушения; 
3. специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, 
дискалкулия); 
4. разстройства от аутистичния спектър; 
5. емоционални и поведенчески разстройства”. 

Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини и 
ясли. 

На територията на община Малко Търново и област Бургас не са налични 
специални детски градини или специални групи в детските градини за деца с 
увреждания. Децата със специални образователни потребности се обучават 
интегрирано в общообразователните детски градини и училища съвместно с децата в 
групите и с учениците в паралелките. 

Към началото на втория учебен срок /м. февруари, 2016 г./ с извършена 
първична оценка от ЕКПО към РИО – Бургас и обхванати в предучилищна подготовка 
на територията на община Малко Търново са 3 деца със специални образователни 
потребности, обхванати в масовите детски градини.  

В Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Бургас е 
предвидено да се разработи план за действие във всяка община, в който да се 
предвиди: Разкриване / формиране на специализирани групи за деца с увреждания в 
масови детски градини; Осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в 
общите групи в масовите детски градини, вкл. подкрепа за адаптиране към средата, 
осигуряване на транспорт и осигуряване на необходимия брой ресурсни учители. Чрез 
кандидатстване по проекти към ОПРЧР ще се предостави специализирано обучение на 
педагозите в масовите детски заведения за работа с деца с увреждания. 
 

Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови 
общообразователни училища за обучение с подкрепата на ресурсни учители - 
осъществява се от училището, РИО на МОН и Ресурсния център към РИО на МОН с 
подкрепата на общината, които трябва да осигурят необходимата достъпна среда за 
децата с увреждания – вътре и извън сградата на училището. 

Ресурсното образование в масовите общообразователни училища обхваща: 
- Деца с увреждания, отглеждани в семейства; 
- Образование за децата с увреждания, настанени в социални услуги в общността; 

В училището на  територията на община Малко Търново учениците със 
специални образователни потребности към м. септември 2016 г. са 2 (две). 

В двете детски градини и в училището на територията на Община Малко 
Търново, където се обучават интегрирано деца и ученици със специални 
образователни потребности се осигурява подкрепяща среда за подходящо обучение, 
съобразено с индивидуалните потребности на децата и учениците. 

Дейност 1.4.3.3. Подготовка на средата за приемане на децата с увреждания в 
масовите училища, осъществявана с помощта на Ресурсния център към РИО на МОН 
чрез целеви мерки в две направления:  
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 Инициативи вътре в училище, които обхващат трите „страни” - учители, 
родители (на децата с увреждания и на децата без увреждания) и учениците. 

 Обучения на учителите за толерантност и приемане на децата с увреждания; 
Съгласно чл.26 от Наредба № 1/23.01.2009 г. в детските градини и училищата се 

сформират /Екипи за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици 
със специални образователни потребности/ ЕПОВДУСОП/, които разработват 
индивидуални образователни програми, съответстващи на потребностите и 
възможностите на детето/ученика с включени конкретни задачи в рамките на 
учебните програми по един или повече учебни предмети от учебния план. 
Индивидуалните образователни програми се изработват по примерна рамка на МОН и 
се утвърждават от директора на съответното учебно звено.  

В състава на ЕПОВДУСОП се включват учителите, които обучават 
детето/ученика, специалните педагози – ресурсни учители и други специалисти. Може 
да се включат също така и специалисти от съответната социална услуга в общността, 
ако детето/ученика получава такава. В работата на екипа вземат участие и 
родителите или настойниците, ако детето е настанено за отглеждане в социална 
институция. Учителите оценяват достигнатото равнище на знания и умения съгласно 
Държавните образователни изисквания. Специалните педагози оценяват: равнище на 
усвоени знания, умения и компетенции, когнитивни процеси, езико- говорно развитие 
и комуникативни умения при деца и ученици със специални образователни 
потребности. За всяко дете със СОП се проследява динамиката в развитието. Въз 
основа на направената диагностика, се фиксират образователните цели и задачи в 
индивидуалната образователна програма на детето/ученика, както и конкретни 
срокове за изпълнението им, а учителите разработват индивидуално адаптирано 
тематично разпределение на учебното съдържание по съответния предмет, по който 
подпомагат ученика спрямо неговите индивидуални възможности и потребности. 

Ресурсен център - Бургас ще оказва методическа подкрепа в изпълнението на 
тези дейности. Специалистите от Ресурсен център ще подпомагат дейността на 
учителите чрез методически указания, подготвят работни листи за учениците със 
СОП, консултират учителите за възможностите за включване на детето/ученика в 
образователно-възпитателния процес, провеждат индивидуални, групови занятия и 
такива в групата/класа, насърчават изявите им в извънкласни форми на работа. 
Консултативната функция е съсредоточена върху: запознаване и консултиране на 
родители и учители с принципите и организацията на интегрираното обучение и 
възпитание, усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със 
специални образователни потребности, използване на специална литература, 
използване на различни видове терапии, включване и участие на родителите в 
дискусии по въпросите на интегрираното обучение; консултиране на учениците със 
специални образователни потребности, както и родителите им за възможностите за 
професионално образование и професионална реализация и др.  

 Кампании на областно ниво и в местните общности за повишаване на 
чувствителността към децата с увреждания и техните семейства, за 
преодоляване на дискриминацията и промоциране на толерантност. 

РИО – Бургас, детските градини и училището, Ресурсен център – Бургас, община 
Малко Търново, провеждат дейности, с които популяризират дейностите по 
приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности и 
техните родители, популяризират ги чрез сайтовете на посочените институции, 
отразяват се в медиите. Участват в съвместни мероприятия с КЗД за преодоляване на 
дискриминационните практики. Общинския координатор на КЗД провежда 
разяснителни и информационни кампании в детските градини и училищата. Община 
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Малко Търново  участва като партньор или като бенефициенти в проекти, които се 
реализират в детските градини и училището по процедурите на ОП „РЧР” и ОП „Наука 
и образование за интелигентен растеж” по направления от включващото и 
приобщаващо образование. 

МОН, РИО и по инициатива на детските градини и училището се  организират 
текущи обучения всяка учебна година по проблемите на интегрираното обучение на 
децата и учениците със специални образователни потребности в зависимост от 
потребностите на целевата група. 

 
 

Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността 
в учебно-възпитателния процес на техните деца. 

 Информиране чрез сайта на община Малко Търново и информационни табла в 
детските градини и училище за процедурите и  графика на провеждане на 
заседанията на Екипа за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ към РИО 
– Бургас, необходимите документи за представяне на децата и учениците за 
извършване на педагогическа оценка; 

 Запознаване на родителите с целите и философията на интегрираното 
обучение; 

 Обучение на родителите за конкретни начини за успешна самоподготовка на 
учениците вкъщи и повишаване на самостоятелността и умения за независим 
живот; 

 Родителителите се консултират за възможностите за подпомагане на 
социализацията на детето в местната общност – съседите, квартала; за 
създаване на условия за съвместни игри - гостувания и прочие; 

 Участие на родителите в педагогически конференции, снабдяване със 
специална 
литература и др. 

 Включване на родителите в различни форми на подготовка, като краткосрочни 
 семинари и др. 
Дейност 1.4.4.1. Дейности за изграждане на капацитет в училищата и детските 

градини за включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище, 
които включват: обучения на учители и директори на училища и детски градини – 
методи и подходи за включване на родителите и приобщаването им към 
образованието на техните деца; Ежегодно РИО – Бургас организира инструктивни 
съвещания, обучения и семинари с директори и учители по тематични области, вкл. по 
проблематиката на интегрираното обучение и работата с деца и ученици с различни 
увреждания и нарушения.  
 

Дейност 1.4.4.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на 
връзката между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици 
с подкрепата на общинска администрация, РИО и гражданския сектор. 
 
4.2 Направление 2: Социално включване на уязвими общности 
 
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на 
максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и 
индивиди в община Малко Търново. 
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Конкретна цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот 
на хората с увреждания в семейна среда, чрез: 

 Мярка 2.1.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства; 

 Мярка 2.1.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално 
включване на хората с увреждания. 

Мярка 2.1.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа 
в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства. 

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като 
помощ при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и 
предоставяне на дневни и почасови услуги извън дома (дневни центрове и 
алтернативни форми на заместваща грижа). В Стратегията се залагат разнообразни 
форми и възможности за избор. В съответствие с интересите и възможностите на 
хората с увреждания и техните близки потребителите ще могат да избират, например, 
между дневните центрове като самостоятелна услуга (в която се заплаща такса, но е 
включена и храна) и почасовата грижа в рамките на Звено за грижа в домашна среда 
към Домашен социален патронаж  (безплатна за клиентите услуга, в която обаче не се 
предоставя храна). 

Дейност 2.1.1.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни 
грижи за хора с увреждания– домашен помощник, социален и личен асистент, за което 
ще допринесе продължението на националните програми и ОП „РЧР” - ДП, СА, ЛА. 

Дейност 2.1.1.2. Развиване на Домашния социален патронаж и по-пълно 
обхващане на хората с  увреждания от малките населени места. 

Дейност 2.1.1.3. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество от 
страна на ДСП и общинска администрация за улесняване на достъпа до технически 
помощни средства и достъпна среда в дома по програмите на АХУ и Закона за хората с 
увреждания. 

Дейност 2.1.1.4. Продължаване на дейността на Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания за предоставяне на дневна грижа. 

 
Мярка 2.1.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално 

включване на хората с увреждания. 
Дейност 2.1.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна 

среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски 
градини, предприятия и пр.  Определяне на конкретните задачи в рамките на 
оперативния план за действие, които да се включат и в актуализиран общински план 
за развитие. 

Дейност 2.1.2.2. Целеви мерки на Дирекциите Бюро по труда (ДБТ), общините и 
местни НПО за предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионална 
квалификация, обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право 
на работа. 

Дейност 2.1.2.3. Прилагане на общински мерки за осигуряване на по-широки 
възможности за самостоятелен живот на хората с увреждания – обучение, жилище, 
доходи, достъп до услуги и подпомагане. 

Дейност 2.1.2.4. Разработване и стартиране на нови форми на междусекторни и 
смесени социални услуги за активно включване на лицата с увреждания, основани на 
индивидуален подход и насочени към подобряване на личните умения на лицата от 
уязвимите групи: иновативни подходи за електронно включване на хора с 
увреждания; посреднически услуги от агенции/бюра за помощ и взаимопомощ; 
социални услуги за подкрепа на професионалното развитие на лица с увреждания, 
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включително и подкрепа за трудова реализация на лица, полагащи грижи за зависими 
членове на семействата си. 
 
Конкретна цел 2.2. Да се намали броят на хората с увреждания в специализирани 
институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип, 
чрез: 

 Мярка 2.2.1. Реформиране и преструктуриране на съществуващите СИ за 
пълнолетни лица с увреждания и подобряване на качеството на предоставяната 
резидентна грижа; 

 Мярка 2.2.2. Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен тип за 
настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в 
среда, близка до семейната. 

   
Мярка 2.2.1. Реформиране и преструктуриране на съществуващите СИ за 
възрастни с увреждания и подобряване на качеството на предоставяната 
резидентна грижа. 

В тази мярка се предвиждат дейности, свързани с: 
-  подкрепящи мерки на дейността на Хоспис „Калица Берберова“, чиято 

основната задача е осигуряване на палиативни грижи за терминално, хронично 
болни и инвалидизирани пациенти. Хоспис “Калица берберова” предлага 
медицински и социални услуги, свързани с палиативните грижи,  основавайки 
се  на специални познания, умения и желание за предоставяне на цялостна, 
координирана и състрадателна грижа на всички хора с напреднал стадий на 
заболяване. 
- разработване на институционални планове за развитието на действащата на 

територията на Община Малко Търново СИ за пълнолетни лица  с психични 
разстройства,  които задължително ще съдържат следните компоненти: 

- индивидуални оценки на настанените лица – възможности за 
дейнституционализация, чрез връщане в семейството, нужди от резидентен тип 
услуга или от услуга в общността; 

- обучение, преквалификация, пренасочване на персонала; 
- реконструиране на материалната база в съответствие на специфичните 

потребности на обгрижваните лица. 
 
Мярка 2.2.2. Изграждане на алтернативни социални услуги от резидентен 

тип за хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка 
до семейната. 

Мярката предвижда разкриване на нова алтернативна социална услуга от 
резидентен тип  -  ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция с малък капацитет  от 15 
места и гъвкави грижи, адаптирани към индивидуалните потребности на отделните 
клиенти, в съответствие със съвременните стандарти. Ще се предоставя подобрена 
резидентна грижа в среда, близка до семейната за хора с увреждания, които не са в 
състояние да живеят сами и имат нужда от подкрепа, както и за извеждане на част от 
настанените в СИ, които подлежат на извеждане.  

Съответно подготовката за извеждане изисква изграждане на умения и навици 
за относителна самостоятелност, вкл. чрез временен престой в защитено жилище  или 
друг вид резидентна услуга – пространство в рамките на дома, където се предвиждат 
допълнителни дейности в тази насока.  
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Дейност 2.2.2.1. Разкриване на  ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция  с 
капацитет 15 места  
 
Конкретна цел 2.3. Да се осигури достъп до развитие за етническите общности в 
неравностойно положение и уязвими групи, чрез: 

 Мярка 2.3.1. Назначаване на здравни медиатори за подобряване на достъпа до 
здравеопазване в ромските общности; 

 Мярка 2.3.2. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за 
социално включване на безработни, насочени към достъп до професионална 
квалификация, заетост и доходи. 

Конкретна цел 2.4. Да се създадат условия за реинтеграция на рискови общности, 
индивиди и уязвими групи с рисково поведение, чрез: 

 Мярка 2.4.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо 
поведение, насочени към младежи и възрастни; 

 Мярка 2.4.2. Услуги за реинтеграция на лица  със зависимости и проблемно 
поведение. 

 
Мярка 2.4.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо 

поведение, насочени към младежи и възрастни. 
Дейност 2.4.1.1. Дейности по превенция на МКБППМН и ЦОП – информиране и 

консултиране, които ще подпомогнат приобщаването на застрашените групи към 
обществото като цяло. Работата предимно ще бъде подкрепяща и консултативна, 
свързана с нуждите на отделните потребители и на семействата в общността. 

Дейност 2.4.1.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално 
образователни услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика и 
зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от здравни медиатори, училища, 
училищни настоятелства и НПО.  
 

Мярка 2.4.2. Услуги за реинтеграция на лица със зависимости и проблемно 
поведение. 

Тези услуги имат за цел да свържат младежите и лицата от уязвимите групи с 
подходящи социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и 
други дейности в зависимост от техните нужди и проблеми. Тези услуги са 
своеобразен диспечерски пункт към други услуги и нуждата от тях се поражда от 
факта, че един от проблемите на младежите и лицата от уязвимите групи е социална 
изолация, ниска социална компетентност или незнанието/ неумението да се обърнат 
към подходяща институция или специалист, които да им помогнат в решението на 
проблемна ситуация. Действащият Областен съвет по наркотични вещества в област 
Бургас ще подкрепя и участва в мерките за превенция и за реинтеграция в обществото 
на хора със зависимости. 

Дейност 2.4.2.1. Използване на възможностите и ресурсите на Център за 
временно настаняване, гр. Бургас – предоставяне на краткосрочни услуги за лица в 
риск - като лица, напускащи местата за лишаване от свобода, лица със зависимости, 
бездомни и др. - социални консултации, посредничество за намиране на работа, 
жилище, краткосрочна финансова подкрепа. 

Дейност 2.4.2.2. Услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за 
реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват 
съвместно от ДБТ и  ДСП. 
 
4.3  Направление 3: Грижа за старите хора 
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Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички 
населени места в областта. 

Приоритет в планирането на грижите за стари хора са услугите в общността, 
които им предоставят подкрепа на място и в домашна среда. Този подход осигурява по 
дълготрайни възможности за старите хора да живеят в своя дом и да избягнат или 
поне да “отдалечат” във времето необходимостта от резидентна грижа. 

 
Конкретна цел 3.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за 

осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна 
среда, чрез: 

 Мярка 3.1.1. Развиване на функциите и дейностите на домашния социален 
патронаж и развитие на мобилни услуги за обхващане на малките изолирани 
населени места в Община Малко Търново; 

 Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда – домашен помощник, 
социален асистент, личен асистент; 

 Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа, заместваща грижа и почасови услуги 
в общността за стари хора. 
 

Мярка 3.1.1. Развиване на функциите и дейностите на домашния социален 
патронаж и развитие на мобилни услуги за обхващане на изолираните населени 
места. 

Поради своя характер на мобилна услуга, която стига до домовете на своите 
клиенти, Домашният социален патронаж  и разкритото към него Звено за услуги в 
домашна среда, имат потенциала да изградят широка мрежа от услуги за подкрепа в 
ежедневието за стари хора, живеещи в семейна среда. Тези дейности предполагат 
допълнително финансиране и ресурси, както и отделяне на средства от общинския 
бюджет и изискват привличане на средства от програми и проекти. 

Дейност 3.1.1.1. Развитие на Домашния  социален патронаж и разкритото към 
него Звено за услуги в домашна среда. 

Разширеният списък на дейностите на патронажа включва: 
- Предоставяне на храна по домовете и хранене – извършва се в момента. 
- Помощ при поддържане на лична хигиена; 
- Помощ в домакинството, подкрепа за поддържане на жилището – почистване, 

помощ за дребни битови услуги и ремонти, смяна на обзавеждане и осигуряване 
на повече пространство; 

- Съдействие за пазаруване, плащане на сметки, осигуряване на технически 
помощни средства; 

- Съдействие за достъп до здравни и социални услуги – придружаване, помощ 
при транспортиране, информиране за здравни услуги. 

- Здравни и медицински услуги – проследяване на здравословното състояние, 
извършване на манипулации; 

- Рехабилитация и кинезитерапия в домашни условия и в група. 
Дейност 3.1.1.2. Общински мерки за осигуряване на достъп до административни 

услуги и социална подкрепа, които включват: посредничество от общинските 
служители и кметските наместници при адресиране на други институции и държавни 
служби извън общината, консултиране и съвети за правата и възможностите; 
техническа помощ от страна на общинските служители и кметските наместници при 
подготовка на документи и молби; помощ при транспортиране на стари хора с 
увреждания за подаване на заявления, молби, издаване на документи; 
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Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда - домашен помощник, 
социален асистент, личен асистент с увеличен капацитет. 

Тези услуги осигуряват домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, 
помощ за излизане и придвижване и др. услуги за стари хора, които им позволяват по-
дълго да живеят в своя дом и в семейна среда. Идентифицираните потребности на 
рисковите групи изискват увеличение на наетите асистенти/домашни помощници за 
лица с увреждания. Дейностите ще бъдат осъществявани от общинaта, чрез „Звено за 
грижа в домашна среда към ДСП“  и от доставчици на социални услуги – НПО. 

Дейност 3.1.2.1. Осигуряване на услугата Домашен помощник по Национална 
програма и ОП „РЧР”. 

Дейност 3.1.2.2. Осигуряване на услугите Социален и Личен асистент по 
Национални програми  и ОП „РЧР”. 
 
Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа, заместваща грижа и почасови услуги в 
общността за стари хора. 

Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, 
предлагаща храна, дневна грижа и възможности за общуване. Освен тях, клубовете на 
пенсионера също осигурява за старите хора възможности за разнообразяване на 
ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на 
живота и достойни старини.  

През периода на изпълнение на Стратегията ще се положат целеви усилия за 
подобряване на услугите в общността за дневна грижа – повече гъвкавост, адаптиране 
към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за 
избор на пакетни услуги от старите хора по отношение както на честотата на 
посещаемост, така и на видовете ползвани услуги. 

Дейност 3.1.3.1. Продължаване на дейността на Звено за услуги в домашна среда 
към Домашен социален партонаж, с евентуално увеличаване на капацитета през 
втория период от изпълнение на стратегията. 

Дейност 3.1.3.2. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на 
Клубовете на пенсионера, предоставящи възможности за общуване, социален живот, 
дребни медицински и др. услуги за стари хора с относително съхранено здраве и 
възможности за самостоятелно придвижване. 
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Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в Община Малко Търново по направления:  

№  Община .... 
 
Услуга - име, 
вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на 
услугата. Планирани 
насоки за развитие на 
услугата 

Местополо
жение 

Статус към 
2015 и 
етапи/стъпки 
за развитие 
на услугата  

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2015 2016 2020 

          
  Направление 1:  Превенция за деца и семейства в риск. 
1 Център за 

обществена 
подкрепа  
„Цветница“– 
услуга в 
общността, 
почасова  

Деца от 5 до 18 
години; Уязвими 
семейства с деца 
от 0 до 18 години 
от всички 
населени места в 
общината; 
Деца 
необхванати, 
отпаднали и в 
риск от отпадане 
от училище; Деца 
жертви и 
извършители на 
насилие. 

Община Малко 
Търново 
 

50 50 50 Превенция на 
изоставянето, превенция 
на насилието и отпадане 
от училище,  обучение в 
умения на самостоятелен 
живот и социална 
интеграция, консултиране 
и подкрепа на семейства в 
риск,  консултиране и 
подкрепа на деца с 
противообществени 
прояви 
 

Гр. Малко 
Търново  

Налична. НПО 
– „Каритас- 
София“ 

2 Услуги 
«Личен   
асистент» и  
«Домашен 
помощник» 
По ОП «РЧР»  

Деца с различни  
увреждания, 
които не могат 
или са много 
затруднени да се 
обслужват сами 

Всички 
населени места 
в общината 

5 5 7 Осигуряване на грижи в 
семейна среда за деца, 
които поради различни 
ограничения от 
здравословен характер са 
изключени от социалния 
живот и са в риск от  
зависимост от 
институционален тип 

Община 
Малко 
Търново 

Налична - 
Развиване 
чрез Звено за 
услуги в 
домашна 
среда към 
ДСП по 
Проект”Незав
исим живот” 
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№  Община .... 
 
Услуга - име, 
вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на 
услугата. Планирани 
насоки за развитие на 
услугата 

Местополо
жение 

Статус към 
2015 и 
етапи/стъпки 
за развитие 
на услугата  

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2015 2016 2020 

грижи 
3. Програма 

„Ранна 
превенция за 
„затваряне на 
входа“ на 
изоставянето 
на 
новородени 
деца на ниво 
родилен дом 

Бременни жени 
от високо 
рискови 
общности, млади 
майки и 
семейства на 
новородени деца 
с увреждания 

Община Малко 
Търново – 
всички 
населени места. 

   Комплекс от дейности за 
ранна превенция , 
включващи социални и 
психологически 
консултации, подкрепа на 
бременни жени и майки на  
деца с увреждания. 
Мобилна работа на 
здравните медиатори, за 
активно издирване  и 
консултиране на  рискови 
бъдещи майки с цел 
предотвратяване на 
изоставянето на детето. 

Смесена 
междусект
орна 
услуга в 
социалнат
а и 
здравна 
сфера на 
ниво 
община и 
област.  

Нова от 2017 
г. 

4 Приемна 
грижа 

За деца в риск и 
деца изведени от  
СИ  

Всички 
населени места 
в общината 

0 0 3 Подкрепящи дейности, 
включващи 
информационни кампании 
за популяризиране на 
услугата и 

Община 
Малко 
Търново 

Към момента 
не е налична. 
За развиване 
след 2017 г.  

5 Здравна 
медиация 

Деца и семейства 
в риск 

Всички 
населени места 
в общината 

   Смесена образователна, 
социална и здравна услуга, 
включваща дейности, за 
оказване на подкрепа  и 
съдействие за решаване на 
възникнали социални и 
здравни казуси. 
Консултиране на родители 

Община 
Малко 
Търново 

Налична. 
Изпълнявана 
по проект на 
БШПС За 
развиване 
след 2019 г.  
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№  Община .... 
 
Услуга - име, 
вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на 
услугата. Планирани 
насоки за развитие на 
услугата 

Местополо
жение 

Статус към 
2015 и 
етапи/стъпки 
за развитие 
на услугата  

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2015 2016 2020 

за изграждане на 
родителски капацитет.  
Провеждане на  
информационни кампании 
и образователни програми 
в училище.  

Направление 2: Социално включване на уязвими общности. 
1 Звено за 

услуги в 
домашна 
среда към 
Домашен 
социален 
патронаж с 
включване 
на здравни и 
психологичес
ки услуги. 
 
 

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

В 4 населени 
места в 
общината. 

0 30 35 Осигуряване на грижи в 
семейна среда за лица, 
които поради различни 
ограничения от 
здравословен характер са 
изключени от социалния 
живот и са в риск от  
зависимост от 
институционален тип 
грижи 

Община 
Малко 
Търново 

Налична с 
тенденция за 
разширяване 
и осигуряване 
на 
подкрепящи 
услуги в 
домашна 
среда чрез 
Звена и/или  
Центрове  за 
интегрирани 
услуги по 
Проект”Незав
исим живот”. 
След 
приключване 
на 
проектното 
финансиране, 
осигуряване 
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№  Община .... 
 
Услуга - име, 
вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на 
услугата. Планирани 
насоки за развитие на 
услугата 

Местополо
жение 

Статус към 
2015 и 
етапи/стъпки 
за развитие 
на услугата  

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2015 2016 2020 

на 
устойчивост 
чрез 
общинско 
и/или 
смесено 
финансиране 

2 Дневен 
център за 
пълнолетни 
лица с 
увреждания 
(ДДД) 

 
Възрастни с 
увреждания 
 
 

Община 
М.Търново 
 

45  
 

45 50 Дневни и почасови грижи. 
Медицинска и социална 
рехабилитация 

Община 
М.Търново 
 

Налична ДДД 

3 Дом за 
пълнолетни 
лица с 
психични 
разстройств
а (ДДД) 
 

Жени с 
психични 
разстройства 

Област 
Бургас 
 

60 60 60 24-часова постоянна грижа 
за жени с психични 
разстройства. 
 

Община 
М.Търново 
 

Налична ДДД,  

4 Център за 
настаняване 
от 
семеен тип 
за 
пълнолетни 
лица 
с деменция 

Лица с 
деменция. 
 

Област 
Бургас 
 

0 0 15 Осигуряване на грижи в 
семейна среда на 
бенефициенти, нуждаещи 
се 
от постоянно обгрижване в 
ежедневието си. 
 

Община 
М.Търново 
 

Нова за 
планиране 
след 2016 
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№  Община .... 
 
Услуга - име, 
вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на 
услугата. Планирани 
насоки за развитие на 
услугата 

Местополо
жение 

Статус към 
2015 и 
етапи/стъпки 
за развитие 
на услугата  

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2015 2016 2020 

(ДДД) 
Направление 3: Грижа за старите хора.. 
1 Домашен 

социален 
патронаж 
Общинска 
дейност 

Самотно 
живеещи стари 
хора с 
увреждания 
и/или със 
затруднения в 
самооб-
служването, 
които имат 
нужда от грижа в 
семейна среда 
Самотно 
живеещи стари 
хора в 
отдалечени нас. 
места без достъп 
до услуги. 

Гр. Малко 
Търново и село 
Граматиково 

60 60 60 Доставка на храна, 
обгрижване в дома, 
посредничество, помощ в 
домакинството и пр., 
според конкретните 
условия, ресурси и 
възможности на общината. 

Община 
Малко 
Търново 

Налична с 
тенденция за 
разширяване 
на  
подкрепящи-
те  услуги в 
домашна 
среда  и 
обхващане на 
други малки 
населени 
места. 

2 Ценър за 
домашни 
грижи 
„Каритас“ 

Самотно 
живеещи стари 
хора в 
отдалечени нас. 
места без достъп 
до услуги. 

В 4 населени 
места в 
общината. 

62 62 62    

2 Клуб на 
пенсионера – 
общинска 

Пенсионери, 
които нямат 
сериозни 

Гр. Малко 
Търново, село 
Граматиково и 

 150    Осигуряване на лични и 
социални контакти. 
Социално, здравно и 

В населени 
места в 
община 

Налична. 
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№  Община .... 
 
Услуга - име, 
вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 
дейности, фокус на 
услугата. Планирани 
насоки за развитие на 
услугата 

Местополо
жение 

Статус към 
2015 и 
етапи/стъпки 
за развитие 
на услугата  

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2015 2016 2020 

дейност здравословни 
проблеми и се 
обслужват сами. 

село Звездец правно информиране и 
консултиране. 

Малко 
Търново 

 
Забележка: В последната колона се посочват основните стъпки и етапи в развитието на услугата с посочване на годината в 
скоби към отделните стъпки. Така тази таблица съдържа информацията за плана за действие, който е съкратен от настоящия 
формат за областна стратегия. 
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Раздел В: План за действие 
 
5. Ресурси 
 
5.1 Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

 
5.1.1. Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги  
 
Сравнителна таблица за броя на персонала преди стартирането (2015) и в хода 
на изпълнението на стратегията (2016– 2020 г.)  
Вид на услугата  Към 2015 година Период 2016-2020 

година 
Общ капацитет 
на услугата 

Зает 
персонал 

Планиран 
капацитет  

Необходим 
персонал 

Услуги в общността 

Дневен център за 
възрастни хора с 
увреждания 

45 18 50 20 

Център за обществена 
подкрепа „Цветница“ – 
услуга в общността, 
почасова – НПО 

50 2 50 2 

     
общо     
Специализирани институции 
Дом за възрастни хора  с 
психични разстройства – с. 
Заберново 

60 31 60 31 

     
     
общо     
Други резидентни услуги  
Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни 
лица с деменция 

0 0 15 14 

общо     
Други общински услуги и социални дейности 
Домашен социален 
патронаж 

60 2 60 2 

Хоспис „Калица Берберова“ 
Малко Търново 

25 16 25 16 

Звеното за услуги в 
домашна среда към ДСП с 
включване на здравни и 
психологически услуги. 

54 18  
по 
проект 
ОП „РЧР“ 

60 2 

Клуб на пенсионера – 
общинска дейност 

150 3 150 3 

Здравни медиатори  2  2 
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Център за домашни грижи 
„Каритас“ - НПО 

62 2 62 2 

общо     
Общо – за всички услуги     
 
5.1.2 Изграждане на административен и организационен капацитет за 
управление на услугите 
           Изграждането на капацитет за реализиране на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги в община Малко Търново има за цел да повиши 
административния и организационен капацитет на участниците в реализацията на 
стратегията, така че да осигури благоприятна среда, в която хората, ангажирани с 
нейното изпълнение – от административните позиции (отговорни за планиране на 
реформирането или разкриването на нови услуги, финансовото им обезпечаване), до 
специалистите, които директно предоставят социални услуги за рисковите групи, да 
реализират пълния си потенциал. Тази част от настоящата стратегия представя 
дейностите и мерките насочени към развитие на капацитета на човешките ресурси, 
ангажирани както с управлението, така и с предоставянето на съществуващите услуги 
и целят да осигурят разнообразни възможности за повишаване на професионалната 
квалификация, обогатяване на опита, въвеждане на иновативни практики в 
социалната работа, използване на ефективни механизми за осигуряване на участието 
на хората от рисковите групи в процеса на повишаване на качеството и ефективността 
на предоставяните услуги. Планирани са и мерки за изграждане на капацитет, 
свързани с осигуряване на допълнителен ресурс от управленски кадри, специалисти и 
помощен персонал, който да осигури предоставянето на новите услуги, планирани за 
разкриване в продължение на целия период на реализиране на стратегията. 

 Повишаване на капацитета на служителите за изследване на 
потребностите на общността и планиране на вида и обхвата на услуги по 
превенция на рисковите фактори и услуги за целевите групи в риск (деца, 
семейства, хора с увреждане, самотно живеещи стари хора и т.н.); 

 Изграждане на административен капацитет за реформиране и 
преструктуриране или закриване на съществуващи социални услуги, в 
съответствие с приоритетите и мерките на настоящата стратегия.  

 Повишаване на компетентността на специалистите за финансово 
планиране и осигуряване и ефективно управление на финансовите 
средства и други ресурси, необходими за осъществяване на социалните 
услуги на територията на общината;  

 Повишаване на компетентността за планиране и осъществяване на 
политики и програми за развитие на човешките ресурси, ангажирани с 
предоставянето на социални услуги в общината, обхващащи: развитие на 
системата на подбор, обучение, управление и задържане на персонала, 
въвеждане на гъвкави системи за възнаграждения, обвързани с обема и 
качеството на предоставяните услуги и индивидуалното представяне и 
др.  

 Повишаване на познанията на експертите и специалистите в  общината 
по прилагането на съществуващата нормативната уредба и добрите 
практики за администриране и управление на социални услуги в 
България (държавно делегирана дейност; с финансиране от общинските 
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бюджети или с друго външно финансиране, осигурено от дарители или 
със средства от проекти);  

 Повишаване на уменията и промяна на нагласите към възлагане на 
предоставянето на социални услуги на външни доставчици - 
неправителствени организации или търговски дружества;  

 Повишаване на капацитета за наблюдение и оценка, както и за оказване 
на методическа подкрепа за повишаване на качеството на 
предоставяните социални услуги на територията на общините. 

 
5.2. Финансови и материални ресурси 

           Ресурсното обезпечаване на изпълнението на мерките и дейностите на 
Стратегията се осъществява опосредствано чрез общинския бюджет . Средствата за 
финансиране на планираните социални услуги се определят спрямо национални 
стандарти за финансиране на дейностите в комплексите от социални услуги.  За 
определянето на общия размер на необходимите средства за всяка от планираните 
социални услуги ще се определи финансов ресурс, чрез който предоставянето на 
услугата да се обезпечи. При определяне размера на средствата за текуща издръжка 
ще се има в предвид следното:  
 За услугите, за които има определен единен разходен стандарт за разпределение на 
дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от 
държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от 
държавата дейности, ще се ползва съответният годишен стандарт;  
 За услуги, за които няма определен единен разходен стандарт, ще бъде определен 
примерен стандарт на база пресметнати разходи за предоставянето на услугата, 
практика по осъществяване на дейности, близки с дейностите по предоставяне на 
услугата или като част от единния разходен стандарт на услуга, близка по характер до 
планираната социална услуга.  

При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на 
делегираните от държавата средства за общината, която е призвана да предоставя 
социалните услуги, съобразно местните потребности. Ето защо се очаква плавно 
покачване на местните разходи за социални дейности в абсолютна стойност при 
запазване на водещата роля на държавно делегираните средства в структурно 
отношение. Финансовите средства за осигуряване изпълнението на Годишните 
планове за развитие на социалните услуги ще се явяват ежегодно обособени раздели 
от съответния бюджет на Общината. 

Необходимо е да се отчете, че освен коментираните по-горе разходи за дейност, 
общината трябва да осигури ресурсно и капиталовите си разходи, които неизбежно 
съпътстват разгръщането на новите комплекси от социални услуги, а и поддържането 
на капацитета на съществуващите. Социалният патронаж и клубовете на пенсионера и 
инвалида  се финансират изцяло със собствени приходи. Възможностите на 
държавния бюджет и особено - на общинските, са критично ограничени от кризата. В 
тези условия, ключови за осигуряване на адекватно на заявените намерения 
финансиране ще бъдат дейностите по участие в проекти и програми, както и 
публично-частните партньорства. 
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5.2.1 Източници на финансиране 
 Описание на източниците за финансиране по услуги. Описват се средствата от 

държавния бюджет да услугите ДДД и средствата от общината както за делегираните, 
така и за общинските дейности. 
5.2.2 Други необходими ресурси 

От особено значение за успеха на Стратегията е развитието на капацитета за 
доставка и управление на социалните услуги в мрежа от интегрирани комплекси. То 
предполага развитие на човешките ресурси, но така също и на информационните 
ресурси (информационни и комуникационни системи и технологии) на доставчиците. 
Нарастването на общия капацитет на комплексите от социални услуги следва да се 
балансира по подходящ начин и с нарастване на капацитета за управлението им. 
Подчиняването на дейностите на императива на индивидуалния подход към 
потребителите на социални услуги, което се изразява в интегрирането на 
комплексите социални услуги, както помежду им, така и с други услуги, предполага 
качествено ново ниво на сложност при управлението на услугите. От изключително 
значение за успеха е как доставчиците на услуги ще подготвят и адаптират системите 
си за управление към качествения скок на капацитета на комплексите, който имат 
намерение да осъществят.  

Адекватно на развитието на социалните услуги ресурсно обезпечаване 
предполага не само механичен ръст на средствата за финансиране, но и непрекъснато 
подобряване на прилаганите системи за финансово управление и контрол. 
Законосъобразното, целесъобразно, но и икономично, ефикасно и ефективно 
използване на ресурсите е от основно значение по отношение на устойчивото 
развитие на социалните услуги. В тази насока добра практика е системите за 
финансово управление и контрол да бъдат подкрепени със системи и инструменти за 
управление на интегритета – особено при доставката на стоки и услуги чрез 
обществени поръчки. 

 
6.  Управление и координация на изпълнението на стратегията 

6.1  Структури за координация на областно и общинско ниво  
 
Областен управител  
Областният управител отговаря за изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на област Бургас. Областният управител има ясно определени отговорности 
и правомощия в изпълнението на настоящата стратегия: 

 Внася проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 
обсъждане, съгласуване и за приемане от Областния съвет за развитие; 

 Координира работата на общините на територията на областта при 
разработването на общинските планове за развитие на социалните услуги; 

 Координира работата на РДСП и кметовете на общини в изготвянето на 
годишен план за изпълнение на областната стратегия за развитие на 
социалните услуги; 

 Внася за одобрение в Областния съвет за развитие годишен доклад за 
изпълнение на стратегията; 

 Координира цялостното изпълнението на Стратегията; 
Роля на Регионална дирекция за социално подпомагане – област Бургас:  

 Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване 
на социални услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията; 
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 Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните 
социални услуги и следи за изпълнението на индикаторите за оценка на 
стратегията;  

 Сътрудничи с областната и общинските администрации и с 
неправителствени организации при осъществяването на планираните 
дейности в стратегията; 

Дирекции социално подпомагане - Царево. Роля и отговорности:  
 Правят предложения до кмета на общината за предоставяне на социални 

услуги;  
 Правят предложения до РДСП за откриване, реформиране и закриване на 

социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията; 
 Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и 

неправителствени организации във връзка с областната стратегия и 
предвидените дейности в нея; 

 
Община, Общински съвет, кметове: 

 Общината отговаря за цялостното изпълнение на общинската и областната 
Стратегия за развитие на социалните услуги на  територията на община 
Малко Търново.  

 Разработват, приемат и прилагат Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги за периода 2016 – 2020 г., чрез която на територията на 
общината се реализира Областната стратегия за развитие на социалните 
услуги.  

 Разработват, приемат и осъществяват годишни планове за действие.  
 Общинският съвет обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на 

социални услуги на територията на общината и годишния оперативен план 
за изпълнението й по предложение на кмета на общината; 

 Кметът на общината организира изработването на общинските програми и 
планове за развитие на социални услуги на територията на общината и на 
програмата за реализацията му, съгласува с Обществения съвет по социално 
подпомагане и внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет; 

 Кметът на общината след съгласуване с Обществения съвет представя 
годишен и заключителен доклад за изпълнението на програмата за 
реализация на общинския план за развитие на социални услуги за 
одобряване от Общинския съвет и участва в осъществяването на годишен 
мониторинг и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на 
социалните услуги като част от Областната стратегия; 

Регионалният инспекторат по образованието – Бургас 
 Отговаря съвместно с РДСП за координирането и изпълнение на дейностите 

от стратегията, свързани с образованието, като осигуряване на достъп до 
качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на 
образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище 
ученици, интегриране в системата на образование на децата с увреждания, 
отглеждани в семействата и от СИ, и контролира дейностите, свързани с 
насочване на деца със специални образователни потребности, осигуряване 
на учители за ресурсно подпомагане на децата с увреждания и пр.  
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Регионална здравна инспекция – Бургас 
 Координира изпълнението на здравни мерки за осигуряване на достъп до 

качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в 
риск; 

 Създава база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и 
хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и 
консултиране на клиенти в риск. 

Регионална служба по заетостта – чрез Бюрата по труда в Бургаска област 
 Участва в разработването на областни и местни програми за заетост и за 

обучение на рискови групи;  
 Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел 

професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и 
посредничество при намиране на работа; 

 Разработване на мерки и програми съвместно с общините за 
професионална квалификация и включване на пазара на труда на възрастни 
с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически общности; 

 Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на 
персонал от СИ;  

 Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с 
цел намиране на работа; 

Неправителствени организации  
Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в 

предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за 
прилагането на принципите на Стратегията като представители на гражданското 
общество и групите в риск.  
7. Механизми на партньорството 

Изграждането на механизми на партньорство е определено като Приоритетно 
направление 5 в Общинската  стратегия със следните цели и задачи: 
 
Обща цел 5. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните 
ресурси,  чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество, чрез: 

Конкретна цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в 
социалните услуги; 

Конкретна цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно 
сътрудничество и развитие на смесени услуги. 

При изпълнението на областната стратегия са заложени конкретни дейности за 
развиване и апробиране на механизми за осъществяване на планираните смесени 
услуги и съвместни дейности между общини и сектори в решаването на проблемите 
на рисковите групи.  

В област Бургас ще бъдат използвани разнообразни инструменти за 
сътрудничество като: 

- Споразумения за съвместна работа за иницииране /изпълнение на общи 
дейности, междуобщински и смесени услуги – определят се рамкови правила и 
области на съвместна работа; формализират се и се издигат на по-високо ниво 
традиционно добри взаимоотношения; 

- Партньорства – съвместни действия в определени от споразумението насоки 
за съвместна работа; 
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- Сътрудничество със Звеното за мониторинг и оценка в дейностите за 
мониторинг и оценка на Стратегията; 

-  Граждански/обществени съвети с постоянно действие; 
- Съвместно разработване на Общински планове за развитие, бюджета на 

общината, други стратегии, концепции и други; 
- Обществени форуми – с периодично действие и вземане на консенсус и 

конференции с консенсус; 
- Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни и участие 

на експерти в съвместни работни групи, комисии и екипи; 
- Провеждане всяка година на срещи и обменни посещения между съседни 

общини за обмен на информация за групи в риск, обсъждане и планиране на 
съвместни дейности и проекти за подкрепа на целевите групи. Междуобщинските 
срещи ще бъдат  с участието на всички заинтересовани институции, в чиито 
компетенции попадат групите в риск (като ДСП, ДБТ, доставчици на социални и 
здравни услуги, училища, НПО и др.) 

- Планиране и изпълнение на съвместни проекти с допълване на наличните 
ресурси на съседни общини за изпълнение на Областната стратегия на областно и 
общинско ниво; 

- Съвместно развитие на мобилни екипи за осигуряване на подкрепа на хора с 
увреждания и самотни стари хора в изолирани населени места; 

- Разработване на междуобщински и междусекторни проекти за подкрепа на 
групите в риск - решаването на проблемите на тези групи често изисква комбиниране 
на ресурсите на местно ниво и участието на всички заинтересовани страни. 

Развитието на партньорствата между общини и сектори, изграждането на 
мрежи на областно и местно ниво ще способства за съчетаването на наличните и 
потенциалните ресурси, допълването и съгласуването на дейностите на ангажираните 
институции от различните сектори с фокус потребителите на услуги, уязвимите 
общности и групи.  

Създаденият механизъм следва приоритетите, включени в Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.  

  7.1 Основни партньори. Механизми на партньорството 
Областната и общинските стратегии за развитие на социалните услуги, както и 

годишният план за изпълнение са взаимосвързани стратегически документи на 
областно и общинско ниво. Те имат пряко отношение към реалното преодоляване на 
съществуващия дисбаланс в предлагането на социални услуги, осигуряване равен 
достъп до качествени социални услуги на хората от всички идентифицирани рискови 
групи и поставяне началото на процеса на дългосрочно стратегическо планиране на 
социалните услуги на общинско и областно ниво с участието на заинтересованите 
страни. 

Дейности и мерки по  направление  5:  Развитие на междусекторни и 
междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални 
услуги. 
Специфична цел 5.1. Стимулиране и развиване на междуобщинското 
партньорство в социалните услуги. 
Развитието на партньорството между общини и сектори, изграждането на мрежи на 
областно и местно ниво ще способства за съчетаването на наличните и потенциалните 
ресурси, допълването и съгласуването на дейностите на ангажираните институции от 
различните сектори с фокус потребителите на услуги, уязвимите общности и групи. 
Мярка 5.1.1. Изграждането на партньорство и работа в мрежа. 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Малко Търново 

2016 – 2020 г. 

 

58 

 

Дейност 5.1.1.1. Организиране на обучения, семинари, работни срещи и др. 
осигуряващи формиране и развитие на умения за изграждане и поддържане на 
ефективни партньорства на местно и областно ниво и работа в мрежа. 

Дейност 5.1.1.2. Предоставяне на консултации,  обучителни модули и обучения 
през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие: 

 Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО; 
 Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор 

за Стратегията;    
 Умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и 

предоставяне на социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки 
за социално включване на общинско и областно ниво; 

 Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на 
НПО като външни доставчици на услуги. 

Дейност 5.1.1.3. Документиране и популяризиране на добрите практики в 
общините и в областта за осъществяване на партньорски взаимодействия при 
предоставянето и/или управлението на социални услуги и добрите практики за 
работа в мрежа при осъществяването на кампании за превенция на рисковото 
поведение или кампании за популяризиране на услугите. 
 
 Специфична цел 5.2. Развиване на ефективни механизми за междусекторно 
сътрудничество и услуги. 
При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за развиване и 
апробиране на механизми за осъществяване на планираните смесени услуги и 
съвместни дейности между общини и сектори в решаването на проблемите на 
рисковите групи. 
Мярка 5.2.1. Създаване на различни форми на партньорства. 

Дейност 5.2.1.1. Подписване на Споразумения за съвместна работа за 
иницииране и изпълнение на общи дейности, междуобщински и смесени услуги – 
определят се рамкови правила и области на съвместна работа; формализират се и се 
издигат на по-високо ниво традиционно добри взаимоотношения. 

Дейност 5.2.1.2. Организиране на работни срещи, обучения, семинари, обмяна 
на опит и добри практики. Междуобщинските срещи са с участието на всички 
заинтересовани институции, в чиито компетенции попадат групите в риск (като ДСП, 
ДБТ, доставчици на социални и здравни услуги, училища, НПО и др.). 

Дейност 5.2.1.3. Предоставяне на консултации, чрез фасилитация, като  процес, 
даващ възможност да се установи какво е становището на определена група от хора по 
определена тема и да се изведат решения по възникналите проблеми, обучителни 
модули и обучения през практика за междуобщинско и междусекторно 
взаимодействие. 

Дейност 5.2.1.4. Планиране и изпълнение на съвместни проекти с допълване на 
наличните ресурси на съседни общини за изпълнение на Областната стратегия и на 
общинските стратегии. 

Дейност 5.2.1.5. Съвместно развитие на мобилни екипи за осигуряване на 
подкрепа на деца, хора с увреждания и самотни стари хора в изолирани населени 
места. 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Малко Търново 

2016 – 2020 г. 

 

59 

 

8. Основни етапи в изпълнението на стратегията  
Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Малко 

Търново обхваща 5-годишен период (2016 – 2020), в който се обособяват три етапа за 
изпълнение на стратегията, както следва: 
 

ЕТАП 
 
ПЕРИОД 
 

ДЕЙНОСТИ 

Подготвителен 
етап. 

2016 г.  Извършване на анализ на 
ситуацията в община Малко 
Търново. 

 Набелязване на приоритетите, 
заложени в областната  
стратегия за развитие на соц. 
услуги за област Бургас и 
съотнасянето им към 
планираните за община Малко 
Търново цели, задачи и 
дейности; 

 Изготвяне и приемане на 
общинската стратегия. 

 Оперативно планиране на 
интервенцията през първата  
година; 

  План за действие 2017 
 

Първи етап 2016 г. – 2017 г.  Изпълнение на дейностите по 
стратегията 

Актуализиране на 
стратегията 

2016 г.  Препланиране на следващия 
етап в съответствие със Закона за 
социалното подпомагане,  
Правилника за прилагането му и 
Плана   за действие по 
Стратегията за  
дългосрочна грижа 

 
Втори етап 2016 г. -2018 г.  Изпълнение на дейностите по 

стратегията 
Междинна оценка 
 
 
 
Актуализиране на 
стратегията 

2018 г. ,трето 
тримесечие  
 
 
2018г. , четвърто 
тримесечие 

 Оценка на постигнатите 
резултати и ефекти от 
стратегията 
 

 Препланиране на следващия 
етап в съответствие със 
заключенията и препоръките от 
междинната оценка 

Трети етап 2019 г. – 2020 г.  Изпълнение на дейностите по 
стратегията 
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Финална оценка 

 
2020, четвърто 
тримесечие 

 
 Оценка на въздействието от 

Стратегията 

Подготовката за стартиране на Стратегията обхваща няколко основни 
компонента, чрез които се поставя основата за успешното изпълнение на същинските 
дейности и постигането на целите, резултатите и цялостния ефект от областната 
стратегия. 
    1) Формиране на структури, организационна рамка: формиране на екип съгласно 
заповед на кмета на общината 
    2) Валидизиране на общинската стратегия 

 Изготвяне и приемане на Общинската стратегия за социалните услуги в община 
Малко Търново на основата на Областната стратегия;  

      3) Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали за 
обмен на информация. 
      4) Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми на 
сътрудничество между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на 
Стратегията:  

 Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни на ниво 
община;  

 Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители 
на  общински съвет, общинска администрация, доставчици и други 
представители на общността;   

 Провеждане на срещи и открити дискусии с НПО и граждани. 
 

 
9. Система на мониторинг и оценка 

Общинската стратегия е отворена система, която следва динамиката на 
промяната в развитието на показателите, които определят възникналите нови 
потребности на рисковите групи. Мониторингът и оценката на Общинската стратегия 
за развитие на социалните услуги в община Малко Търново е естествен завършек на 
процеса по планиране, предоставяне и управление на социалните услуги на 
територията на общината.  
 Звеното за мониторинг и оценка се състои от екип назначен със заповед на 
Кмета на общината за  координацията на цялостната дейност по мониторинг и 
оценка, разработване на годишен мониторингов доклад за изпълнението на 
стратегията.  Звеното се ангажира също с разпространението на резултатите от 
мониторинга и оценката, организира провеждането на външна оценка на 
изпълнението на стратегиите. 

Анализът на изпълнението на дадена стратегия не е самоцелен процес, тъй като 
той събира информация за постигнатите и непостигнатите цели, заложени в нея, и 
дава реална представа за необходимите предстоящи дейности. Оценявайки 
състоянието на системата от социални услуги на областно ниво, се събира 
информация, която да послужи като основа за планиране на бъдещото й развитие. По 
този начин мониторингът и оценката са едно необходимо начало за развитие на 
устойчива, модерна и интегрирана система от социални услуги на областно ниво. 

Мониторингът и оценката са инструменти на доброто управление при 
упражняването на политическа, икономическа и административна власт на 
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всички нива. Те измерват каква промяна е постигната чрез извършената 
интервенция и доколко тя отговаря на предварително заложените цели и 
резултати. 

Основна задача при мониторинга е да се следи процесът на изпълнение и да 
се измерва напредъкът в постигането на заложените цели и ефективността на 
общинската стратегия и интервенциите в хода на тяхната реализация. В резултат от 
осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни корекции в начина 
им на изпълнение. 
Основните цели на мониторинга са: 

 да се оцени постигнатият напредък в изпълнението на услугите и дейностите 
спрямо  предварителния план; 

 да се измерят постигнатите преки резултати от осъществените дейности в 
сравнение с  индикаторите, заложени в процеса на планиране; 

 да алармира за възникнали трудности, проблеми и рискове за изпълнението на 
годишния план и целите; 

 да препоръча възможни решения за преодоляване на рисковете, конкретни 
мерки и корекции (ако е нужно) в плана и следващите дейности за постигане на 
заявените цели на стратегията. 

Основните инструменти за мониторинг, които ще бъдат използвани в системата за 
наблюдение и оценка на изпълнението на областната стратегия за социалните услуги, 
включват: 

 Матрица на логическата рамка на общинската стратегия; 
 Срокове за изпълнение на планирани дейности, годишни планове, графици; 
 Формати на отчети, таблици за събиране на статистическа информация, други 

формуляри използвани за набиране на информация и нейното анализиране; 
 Планове за провеждане на мониторинг; 
 Система от индикатори за измерване на процеса на изпълнение,  
 
Оценката на стратегии и политики за социално включване, каквато е 
общинската стратегия за развитие на социалните услуги, е важен инструмент в 
управлението на социалната промяна. Тя дава отговор на редица въпроси: дали 
процесът продължава да бъде валиден по отношение на адресираните проблеми и 
основни цели; доколко стратегията е постигнала заложените цели и резултати и 
доколко е осигурена предвижданата устойчивост. Изводите и препоръките от 
оценката на цялостното въздействие и ефект на стратегията служат за 
програмиране на последваща интервенция – стратегии и секторни политики. За 
разлика от мониторинга на процеса на изпълнение, който се извършва постоянно, 
оценката се прави на по-дълги периоди, за да измери промяната в мрежата от 
услуги. 

Основните цели на оценката са: 
 да даде вярно и обективно заключение каква промяна е постигната в мрежата 

от социални и интегрирани услуги в резултат от изпълнението на общинската 
стратегия; 

 да измери до каква степен са постигнати очакваните ефекти и ползи за 
целевите групи в сравнение с индикаторите, заложени в процеса на планиране; 

 да оцени дългосрочното въздействие от изпълнението на стратегията върху  
рисковите групи; 
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 да препоръча приоритети и насоки за развитие на социалните услуги в 
следващите 

             стратегии и програми. 
В системата за мониторинг и оценка са заложени две оценки – междинна (в 

средата на плановия период) и финална (при приключване на изпълнението на 
стратегията), като е задължително да се осигурят ресурси поне за финалната оценка, 
която ще даде насоките за програмиране на развитието на социалните услуги през 
следващия планов период. 
Постиженията от реализацията на общинската стратегия ще бъдат оценявани по 
следните основни критерии за оценка, приети в европейската и световната 
практика: 

 Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните 
проблеми и конкретните потребности и възможности на рисковите групи; 

 Ефикасност на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати спрямо 
планирания обхвати обем на дейностите, спазването на времевия график, 
планираните/вложените ресурси; 

 Ефективност – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, 
както и на степента на обхващане на целевите групи, индивиди и общности в 
риск от изпълнените дейности. Качеството на предоставените услуги се 
оценява през призмата на ефекта и ползите за потребителите при 
задоволяването на техните потребности – индивидуални и общи за рисковата 
група; 

 Въздействие на областната стратегия върху общия социален контекст, степен 
на постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите 
качествени промени в състоянието на социалната среда и рисковите групи, на 
подобрението в мрежата от социални и интегрирани услуги; 

 Устойчивост на услугите, резултатите и ползите за целевите групи и 
продължението им след времевата рамка на стратегията. 

Конкретните дейности за мониторинг и оценка на общинската стратегия:  
 Преглед и анализ на документацията – планове и отчети за изпълнението на 

стратегията; 
 Мониторинг на общинския план  
 Финална оценка на въздействието на стратегията (от външен подизпълнител). 

Общината, чрез общински  екип за координация и мониторинг  има 
следните задачи: да извършва наблюдение на социалните услуги на 
територията на общината; да събира информация от потребителите и 
персонала на услугите; да изготвя годишни планове за развитие на 
социалните услуги в общината, съобразно Общинската стратегия за 
развитие на  социалните услуги; да изготвя годишен доклад за дейностите 
по мониторинг и изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги; да участва в работната група за изготвяне анализ на 
ситуацията в общината 

Ползи от мониторинга, анализа и оценката на публични политики и проекти, 
каквито са областните и общински стратегии за развитие на социалните услуги, като 
инструменти на доброто управление се получават в няколко направления: 

 Постигане на прозрачност на управлението и процесите за прилагане и 
изпълнение на общинската стратегия; 
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 Създаване на механизми за включване и участие на заинтересованите 
страни в управлението на процесите за прилагане и изпълнение на общинската 
стратегия. 

 Създаване на инструменти за постигане на доверие и съгласие между 
заинтересованите страни, прогнозиране на реакцията на целевите групи и 
заинтересованите страни; 

 Постигане на контрол и минимизиране и/или смекчаване на негативните 
въздействия и рискове; 

 Намиране на причините за всяка неочаквана или отрицателна реакция на 
крайните бенефициенти, както и препоръки какви мерки да бъдат взети. 

                  
10.  Комуникационна програма 

10.1 Цели, задачи и методи 
Реализирането на стратегията ще се съпровожда от различни информационни 
мероприятия, които ще осигурят нейната публичност, както в процеса на 
разработване, така и по време на реализация. 
 

10.2 Оперативно изпълнение на комуникационната програма 
Комуникационната програма се основава на следните принципи: 

 Прозрачност; 
 Координация на стратегията с други стратегически документи и програми на 

национално и местно ниво; 
 Ефективност при изпълнение на Областната стратегия за развитие на социални 

услуги; 
 Партньорство и сътрудничество между всички заинтересовани страни; 
 Достигане на информацията до най-голям брой заинтересовани лица; 

Целеви групи: 
 Потребители на социални услуги; 
 Органи и институции на държавната и местната власт; 
 Неправителствени организации; 
 Доставчици на социални услуги; 
 Други. 

 Програмата за комуникация се основава на няколко основни форми: директна 
комуникация, комуникация чрез масовите медии - местни, регионални и национални, 
комуникация чрез Интернет, комуникация между партньорите и заинтересованите 
страни. 
 Чрез комуникационната програма се цели да се привлече общественото 
внимание и да се повиши чувствителността на обществото към хората от различните 
уязвими групи,  към  техните  потребности  и  възможности  за  решаване  на  
проблемите  им,  както  и  към  въпросите,  свързани  с толерантността, социалната 
интеграция, равни права и др. 
 


