
ОБЛАСТНО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ 

BG051PO001-6.2.13-0001
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
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От 2000 г. Р България провежда реформа в сферата на социалните услуги, с
приоритети деинституционализация и децентрализация на социалните услуги.
Отговорностите за управлението на социалните услуги на местно ниво са поети от
общините.

Същевременно, с развитието на социалните услуги се откроиха проблемите: Оказа
се, че тяхното планиране и развитие е неравномерно на територията на отделните
области на страната. Често разкриването на социални услуги се прави без подробна
оценка на нуждите на целевите групи.

Именно поради необходимостта от укрепване капацитета на заинтересованите
страни и с оглед създаване на условия за реализиране на приоритетите на
държавата, относно деинституционализацията на грижите за деца и други рискови
групи на национално ниво се реализира настоящия Проект.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ



BG051PO001-6.2.13-0001
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

“

Проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги
на регионално равнище“ се изпълнява от АСП като бенефициент в партньорство
с ДАЗД с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз, приоритетна ос 6: „Повишаване ефективността на
институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги“.

Проектът цели да подкрепи стартиралата в България реформа в областта на
социалните услуги. Основната цел е свързана с подобряване устойчивостта на
процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството
на социалните услуги, чрез създадаване на звена за специализирана подкрепа и
укрепване на местните и регионални институции и организации и повишаване
капацитета на целевите групи на проекта.



 Изготвени аналитични доклади , инструменти за набиране на информация,др. -

- състояние на процеса на деинституционализация; протоколи от работни срещи,
Доклад за резултати от оценка състоянието на СИ и качеството на услугите, анализ
потребностите от обучение в ЦНСТ /Детство за всички/

- План за мониторинг и оценка, годишни доклади и междинни прегледи

- База данни и информация за Каталог на действащите услуги и Ръководството, с
актуализиране в края на 2014 г., информация за актуалната мрежа – със сравнителен
анализ по общини, видове, проблеми, възможности за развитие и партньорства

 Организиране и провеждане на обучения и форуми - представители на държавни
институции, общини, НПО, общности , инвестиране в капацитет-2013-2014 г.

 Областни семинари за обмен на добри практики и обсъждане перспективи за развитие
на СУ –февруари 2015

 Подкрепа и разширяване обхвата на Областната мрежа – 18 общини, 109 услуги ,
наблюдение, оценка на потребности,идеи

Принос и участие в процеса



1. В процеса на реализация на проекта се прилага принципът на
децентрализация

2. Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните
възможности

3. Проектът допринесе за увеличаване на набора от съществуващи
ръководства и наръчници за добри практики, създаването на нови
инструменти за оценка на нуждите от СУ, както и създаването на
ресурс от обучители

4. В процеса на реализация, проектът създаде възможност да се
включват всички заинтересовани страни

5. Проектът насърчава просперираща социална среда, основана на
знание и експертност

Обобщение за принципите



С методическата  и  техническата  подкрепа  на  УНИЦЕФ   
се реализира  мащабен проект за стратегическо 
планиране на цял сектор – развитието на социалните 
услуги. 

Това става възможно с промените в ЗСП и ПП ЗСП през 
2010 г., при мобилизиране на всички ресурси 

Държавни институции - партньорска мрежа – експерти

По този механизъм са разработени и приети  Областните 
стратегии за развитие на Социалните услуги – 2010 – 2015 

Стратегическо планиране-Началото



Стратегическо планиране

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ:

 Максимално широк кръг заинтересовани страни

 Планиране с участие , принос на всички, а не просто 
„отдолу-нагоре“

 Интегриран подход – не механичен сбор  от потребности 
на целевите групи, а комплексното им отразяване

 Надграждане и усъвършенстване на  съществуващите 
практики, опит и услуги

 Стимулиране на иновации и игъвкавост – с водещо 
критерий „интереса на потребителя“



Участници и роли

 1.Областен оперативен екип – организира и фасилитира

 2.Голяма областна работна група-работни срещи,дискусии

за идентифициране на потребностите от СУ

3.Общински координатори- представляват общините, набират

Информация, привличат участници, участват в ГОРГ

 Териториални работни  групи – анализират ситуацията, 

Извеждат потребности,планират услуги/вкл.междуобщински/

 Тематични работни групи

 Регионални държавни структури и институции,съгласуване с ъс др.статегически документи

 Представители на целевите групи – НПО, лидери, граждански обединения,съюзи

Организации

на свързани

сектори

Общински 

координатори

Регионални 

Държавни

структури

Териториални

работни 

групи

Областен 

Оперативен 

екип



Етапи в планирането

1.Организация-формиране на екипи, партньорства

Провеждане на Първа областна среща

2.Проучване на потребностите/ситуационен анализ

3.Същинско стратегическо планиране – визия, стратегия,цели

приоритети, интервенции  – Втора областна среща

4.Обсъждане на работен вариант – ресурси, логическа рамка

Индикатори /Трета РС/

5.Консултиране, съгласуване/РДСП/, утвърждаване  от Областен

управител 

Стратегическо 
планиране 

Май-октомври
2010 г.

Съгласуване 
със 

заинтересованите
страни

Сепетмври 2010 г.

Утвърждаване 
от ОСР

Ноември 2010 г.

Проучване на 
Потребностите –

Анализ на 
ситуацията

Май-юни 2010 г.



Изпълнение на стратегията,мониторинг и оценка

 Областен съвет за развитие-постоянна комисия по социална 
политика - Звена за изпълнение на стратегията /Областен и 
общински екипи, общински съвети, комисии

 Обществен съвет за  социално подпомагане и услуги

 Регионални екипи по деинституционализация „Детство за всички“

 Областни звена за монитринг и оценка – основен  и разширен 
екип

Изготвени са междинни и годишни доклади по изпълнението, за 
Област Пловдив – междинен за 2013 год.

Така в периода 2011 – 2012 г- са съъздадени основните структури по 
координация, мониторинг и оценка на изпълнение на областните 
стратегии



Какво предстои

2016 – 2020:Какво можем да планираме

Брой, вид и капацитет на 
услугите, които 
функционират 

на територията на 
общината

Наличните социални 
услуги, 

без решения за тяхната 
промяна

Ресурсно обезпечаване на предоставянето 

на социалните услуги 

Квалификация и 

нужда от обучение на 

персонала 

в социалните услуги

врамките на ДДД за 

социалните услуги или

друг вид финансиране, 

вътрешни обучения и др. 

Обмяна на опит с

други общини

Обмяна на опит с други

социални услуги 

Преглед на състоянието 

на материална база



Брой, вид и капацитет на социалните услуги, 

които се предлагат да бъдат открити,

закрити и/или преструктурирани на територията на 

общината

Вида на финансиране на

социалните услуги,

разкрити в рамките

на проект, изграждане на устойчивост

“Детство за всички”

“И аз имам семейство”

Услуги в домашна среда

и  интегрирани услуги по 

Приоритетна ос 2 на ОПРЧР  

Промени касаещи 

общински услуги, 

проектни дейности на 

НПО или други 



ПЛАНИРАНЕ НА УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ, 
ОСИГУРЯВАНЕ НА МОДЕРНИ  ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В КОНТЕКСТА НА   НСДГ  ЗА 
ВЪЗРАСТНИ

В рамките на проект „Развитие на системата на планиране и
предоставяне на социалните услуги на регионално равнище“
приключи Оценка на качеството на услугите, предоставяни в 160
Социални институции в цялата страна /9 в Област Пловдив/.
Предстои анализ на състоянието на СИ от екип на МТСП, който ще
подпомогне планирането на услуги за рисковите групи – лица с
психични разстройства,умствена изостаналост деменции,
Алцхаймер

Възможности по Национална стратегия за дългосрочна грижаза възрастни



 - Национална програма за реформи 2020

- Национална стратегия за намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване 2020 година

- Национална стратегия за дългосрочна грижа

- Национална стратегия “ВИЗИЯ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
НА ДЕЦА В РБ” и плана за действие към нея

 - Национална стратегия за детето 2008-2018

 -Национална здравна стратегия 2014-2020 и  План за действие

- Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с 
увреждания 2008 – 2015 година

- Национална стратегия на България за интеграция на ромите

Стратегически документи



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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