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 Политиката по отношение на социално уязвимите групи  е съобразена 
с динамиката  на  развитие  на  структурните  промени в  социалната  
сфера и  европейските  изисквания  заложени  в  нормативните актове, 
регламентиращи предоставянето на социалните услуги, 
децентрализацията при управлението и финансирането им.

Приоритети:

 Ориентиране на социалните услуги към най-уязвимите групи: лица с 
увреждания, самотни родители,  самотни възрастни и  социално 
занемарени деца, застрашени от попадане в институции;

 Разширяване обхвата на алтернативни форми на социални услуги, 
предоставяни в общността и такива от резидентен тип съобразно 
потребностите на хората от Общината;

 Привличане на партньори при предоставяне на социални услуги – други 
институции, НПО и бизнеса, с оглед подобряване на социалната 
интеграция и качеството на живот на хората.
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 По данни на ГРН – гр. Пазарджик към началото на 2014 година 
населението на Общината по постоянен адрес възлиза на 132
730човека

 Анализът на данните показва, че Общината се характеризира със 
застаряващо население, съществена част от което е с 
инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. 
Сравнително ниската безработица показва стабилното 
икономическо развитие на предприятията и фирмите в Общината и 
стремежът на населението за трудова реализация. В същото време 
са налице значителни социални проблеми в семействата, свързани с 
отглеждане и възпитание на деца със специфични потребности и 
възрастни лица и инвалиди, които не могат сами да задоволяват 
ежедневните си потребности. Наличието на значителен брой 
социално подпомагани лица, предимно от малцинствените групи, 
както и самотни възрастни с ниски доходи, обуславя 
необходимостта от разкриване на социални услуги, насочени към 
подкрепа на тези категории лица.
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 Социалните услуги се определят като дейности, които 
подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят 
самостоятелен начин на живот, насочени към подкрепа на 
подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им 
дейности и постигане на социално включване. Те се 
предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, 
които се нуждаят от тях. 

 С промените в Закона за социалното подпомагане, приоритет 
бе даден на развитието на услугите в общността, като 
алтернатива на институциализацията. Социални услуги в 
специализираните институции се предоставят само след 
изчерпване на възможностите за извършване на услуги в 
общността. Кръгът на услугите в общността,както и тези от 
резидентен тип беше значително разширен, но въпреки това не 
се ограничава развитието и на други алтернативни форми, 
които не са изрично посочени в закона.
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Партньорство между НПО и местната власт

За да се ангажират повече партньори беше
създаден  работещ модел за съвместна работа на 
всички заинтересовани страни на местно ниво за 
подобряване на социалната среда в Община 
Пазарджик.

Цел: Да се реализират  партньорства с конкретни 
резултати, подобряващи нивото на социалните 
услуги,  да се повиши  капацитетът на 
работещите в социалната сфера,да се  създаде  
атмосфера на прозрачност, отчетност и 
отговорност при разходване на обществени 
средства.
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Делегиране на социалните услуги

Една от приоритетните задачи на 

местната власт в Община Пазарджик е 

ангажирането на неправителствени 

организации в решаване проблемите 

на местната общност.

Изградени са Обществени съвети по 

различни проблеми,като  доказана 

положителна форма за постигане на 

тази цел.

В тази връзка на 07.06.2005 г./преди 

ЗПЧП/ по инициатива на общината се 

учредява Обществен съвет за 

партньорство между Община 

Пазарджик, Общинския съвет и 

неправителствените организации, 

работещи на територията на 

общината.

За осигуряване на ефективно и 

действено сътрудничество и 

координация между органите на 

централната , местната власт и 

нестопанските организации на 

общинско равнище бе разработен 

Правилник за дейността на 

Обществения съвет и Наредба за 

условията и реда за преотстъпване на 

общински дейности и услуги на външни 

доставчици.

Съгласно действащото 

законодателство/ЗПЧП/

социалните услуги могат да се 

предоставят при съвместно участие 

въз основа на договор между 

държавата, общините , физическите 

лица, регистрирани по Търговския 

закон и   Юридическите лица.

Към 1.01.2015г общината е делегирала 

90% от услугите си на външен 

доставчик.



Социалните услуги, които се предоставят в Община Пазарджик, 

в партньорство с НПО

1. Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства / КСУДС /. – Разкрит е през първата 

половина на 2006г. по проект “Реформа за 

повишаване благосъстоянието на децата в 

България”, реализиран от МТСП и Световната 

банка. Комплексът включва следните услуги:

-“ Център за обществена подкрепа ”, който 

предлага услуги, насочени към семейно 

консултиране и подкрепа на бъдещи родители, 

кандидат-осиновители, млади родители, приемни 

семейства, деца с поведенчески проблеми и 

техните родители.

-“ Звено майка и бебе ”, което предоставя 

временно настаняване до шест месеца, подкрепа и 

подслон на бременни жени, майки с малки деца, за 

да се развие и насърчи привързаност и се 

подпомогнат младите майки чрез консултиране да 

придобият необходимите родителски умения. 

Насърчава се връзката дете-родител, като метод 

за превенция на изоставянето на децата на ниво 

родител дом. Услугата включва психо-социална 

подкрепа и социално-правни услуги.

- Звено “ Социален прием “- приемат се деца 

жертва на насилие и безпризорни деца в риск. 

Доставчик на услугата е Консорциум между две  НПО  “Алианц за социално развитие”



ДМСГД-Алберт Алвас-престуктуриран 

по ОПРЧР-”Посока семейство”

Комплекс от интегрирани здравно-социални 

услуги за деца от 0-3год

ЦНСТ,ДЦДУ, ЦОП,Приемнагрижа,Център за 

майчино и детско здравеопазване
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Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ „Вяра,Надежда и 

Любов”

Обслужва деца и младежи на

възраст от 3 до 18 г. с лека,

умерена, тежка и дълбока степен

на интелектуална

недостатъчност, съпътствана в

повечето случаи с физически

увреждания, с капацитет 50

места. Дневният център

предлага дневни и седмични

услуги.



Център  за временно

настаняване на възрастни

Предоставя комплекс от социални услуги, 

предоставяни на лица сираци и на бездомни 

лица, насочени към задоволяване на 

ежедневните им потребности, за тяхното 

трудово и битово устройване.Капацитет 8 

места

ЦСРИ-ЗА ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ  И ФИЗИЧЕСКИ 

УВРЕЖДАНИЯ

Социални услуги, предоставяни на лица със 

зрителни увреждания, насочени към задоволяване 

на ежедневните им потребности, за тяхното 

трудово и битово устройване и социална 

интеграция.Капацитет 20 места/финансирана от 

общината, управлявана от СД”Съпричастност”и  

Сд”Бъдеще”/



Защитено жилище – 3 броя. за лица с ФЗ и ИЗ и  Наблюдавано 

жилище за младежи напускащи институции

В Защитените жилища са изведени хора от специализирани 

институции за лица с увреждания. Предоставянето на услугата цели 

деинституциализацията и интегрирането в общността на тези 

лица и придобиване на умения и навици за самообслужване в среда, 

близка до семейната.



Център за настаняване от семеен тип-3бр 

-За  социално занемарени деца и 

младежи до 16г

-за възрастни с ИЗ в с.Хаджиево

-за възрастни с деменция

Доставчик на социалната 

услугите са НПО- Българският 

червен кръст, 

Сдружение”ЕГИДА”,Сдружение”

ПАРНЬОРИ-ДИТ”



ЦСРИ за лица с онкологични проблеми

Услугата се предоставя от Сдружение”Онкоболни и приятели” 
гр.Пазарджик,делегирана от държавата дейност с капацитет 30 

потребители.Община Пазарджик предоставя  сградата безвъзмездно  и поема 
ремонта и обзавеждането .



Център за рехабилитация и социална интеграция на хора с 

психични заболявания / ЦРСИ и ЦНСТ/

Доставчик на тази социална услуга 

с капацитет 32 места е 

Сдружение “Човеколюбие”. 

ЦНСТ за лица с психични 

заболявания е с капацитет 15 

места и се управлява от 

сдружение”Нова 2010”                        

Местонахождението на ЦНСТ е на 2 

етаж на Психиатрична болница 

гр.Пазарджик и е добър пример 

за партньорство между МТСПи 

МЗ за предоставяне на 

качествени  интегрирани услуги.

Общината предоставя сграда за 

безвъзмездно ползване на ЦСРИ 

за период от 10г.



ДЦВУ за лица с физически увреждания-3броя за възрастни  и 1 

брой за деца
Намират се в гр.Пазарджик ,с.Звъничево   и с.Величково и се 
управляват от  две различни НПО, като делегирана от държавата 
дейност.  Извършват се дейности по рехабилитация,социално-
правни консултации, индивидуални програми за социално включване-
капацитет 50 места.ДЦВУ обхващат жителите на 8 села.Сградите са  
ремонтирани ,обзаведени и предоставени от общината за 
безвъзмездно ползване. 



Дом за стари хора / ДСХ / „Гаврил Кръстевич”

Дом за стари хора / ДСХ / – село Главиница

Това е специализирана институция, която 

предлага комплекс от социални услуги за 

възрастни хора. Домът е с капацитет 170 

места, от които 40 са за лежащо болни.

Домът в Главиница е с капацитет 48 лица.

Основна задача на дома е предоставяне на

социална услуга, доближаваща се до

европейските стандарти. Социалната услуга

се предоставя в 18 еднофамилни жилища.

Същият работи по методология, която

включва европейски критерии и стандарти за

предоставяне на социални услуги за

възрастни хора.
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Домашен социален 

патронаж /ДСП/

 На територията на общината има 
разкрити три броя Домашен социален 
патронаж, както следва:

 Домашен социален патронаж 
/ДСП/-гр. Пазарджик - капацитет 200 
места,

 Домашен социален патронаж 
/ДСП/-с. Черногорово- капацитет 140 
места

 Домашен социален патронаж 
/ДСП/-с. Црънча и с. Огняново- с общ 
капацитет 110 места.

 Услугата е насочена към 
обслужване на възрастни хора и хора с 
увреждания срещу заплащане. 
Представлява комплекс от социални 
услуги, предоставяни по домовете, 
свързани с доставка на храна, поддържане 
на хигиената на жилищните помещения, 
обитавани от ползвателите, съдействие 
за снабдяване с необходимите технически 
и помощни средства при ползватели с 
увреждания, битови услуги и др.
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Обществена трапезария за   

социално слаби и възрастни хора

Доставчик на социалната услуга е 

ОбС на БЧК. Трапезарията е с 

капацитет 50 клиента, от които 

21 са болни и трудноподвижни. На 

тях храната се доставя в дома им. 
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Клубове на пенсионери и инвалиди

58 броя от които 27 в града ,а

останалите в селата от

общината Клубовете на

пенсионера и инвалида са форма

на социална интеграция. В

клубовете се организират

социални контакти и

възможности за активен живот на

пенсионерите и инвалидите. Тази

форма на социална интеграция е

все по-предпочитана от целевата

група лица, за която е

предназначена.
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Други програми

 По Проект”Нови възможности за грижа” – личен 
асистент- Лица, полагащо постоянна грижа за 
дете или възрастен с трайно увреждане , или 
тежко болен, за задоволяване на ежедневните му 
потребности. Услугата се предлага в семейна 
среда от Дирекция “Социално подпомагане “. За 
2015 личните асистенти са 244 души. 

 Социален асистент и домашен помощник-
услугите се предоставят от НПО

 Ресурсен център за деца с интел.затруднения-
капацитет 200деца

Добре  подготвени ресурсни учители работят в 
центъра и на терен с деца с ИЗ или със проблеми 
в развитието.



ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ

 Стратегическото планиране по отношение на социалната политика   
на Община Пазарджик е свързано с разширяване спектъра на 
предоставяните услуги в общността чрез:

 Подобряване и гъвкав подход при съгласуване на политиките на 
общината с държавните структури /ДСП,РДСП/ по отношение на 
потребностите от нови социални услуги и преструктуриране на 
действащи такива  с цел-недопускане на т.н “кухи” услуги.

 Създаване на дневни форми за социални услуги за деца и възрастни, 
център за социална рехабилитация и интеграция и увеличаване броя на 
училищата, в които интегрирано се обучават деца със специфични 
образователни потребности.

 Предоставяне на медико-социални услуги на населението от Община 
Пазарджик от лечебно заведение “Хоспис”.

 Предоставяне на допълнителни социални услуги и облекчения за 
определени групи от населението във връзка с борбата с бедността и 
социалната изолация – социални предприятия, трудотерапевтични 
работилници и други.

 Предстои разкриването на нови социални услуги в общността, които 
да подкрепят децата и семейството, когато те са в социален риск и 
имат нужда от професионална намеса за да преодолеят проблемите си 
. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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