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Община Девня
Разположена е в Североизточна България, 

на разстояние около 30 км от брега на Черно море. 

Територията на общината е 121 кв. км. с население: 9 771души.

Общината е съставена от три населени места – град Девня 
(общински център), село Кипра (кметство) и село Падина. 

Община Девня влиза в състава на област Варна с 
административен център Варна и Североизточния район за 

планиране. 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА,
ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ :

 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ с капацитет 100
потребители

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ с капацитет 135 потребители,

разкрита през 2010г., след одобрен ПРОЕКТ за финансиране от ФОНД

“СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” – МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
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 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ
УВРЕЖДАНИЯ с капацитет 40 потребители,
разкрит през 2009г., след одобрен ПРОЕКТ за
финансиране от Национална програма ФАР 2006 –
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
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 Проект “ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”,
финансиран по ОП “Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013г., 59 потребители, в т.ч. 8 деца,
обгрижвани от 35 лични асистенти
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 Проект “И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
финансиран по ОП “Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013г., схема за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -
„Приеми ме”, 14 са приемните семейства,
одобрени от Комисията по приемна грижа и
вписани в регистъра на утвърдените приемни
семейства към Регионална дирекция «Социално
подпомагане» - Варна.
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От началото на 2012г. до настоящия момент са
обгрижени общо 23 деца, в т.ч. 4 деца са
реинтегрирани в биологичното им семейство, 1 дете –
в семейство на роднини, 2 деца са настанени в друго
приемно семейство и 4 деца са осиновени.
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Проект “ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”, финансиран 
по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ,

с начало: 24.03.2015г.; 
брой потребители – 55, в т.ч. 9 деца и 36 лични асистенти.
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 Проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в 
неравностойно положение от община Девня»

Процедура ИНТЕГРА по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013, Договарящ орган: МТСП 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-С0001

– Срок: 24 месеца

– Начало: 04.09.2013г.

– Край: 04.09.2015г.

– Стойност на проекта:1 749 942,13лв., като разпределението по приоритетни
оси е както следва:

– BG051PO001- 1.1.14 – 0003 – С0001 – 500 000,00лв.

– BG051PO001- 4.1.08 – 0003 – С0001 – 499 994,15лв.

– BG051PO001- 5.2.14 – 0003 – С0001 – 499 947,99лв.

– BG051PO001- 6.2.19 – 0003 – С0001 – 249 999,99лв.
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Обща цел : 
Да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната
интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на
интегриран подход.

Специфични цели:
• Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните

групи.
• Осигуряване на достъп до образование и обучение.
• Подкрепа за социално включване чрез подобряване на достъпа до

социални услуги и здравеопазване.
• Подобряване на съществуващите модели и практики за социално

включване и трайна десегрегация на най-маргинализираните групи
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Основни дейности:

• Активиране на икономически неактивните и 
обезкуражените лица с оглед регистрацията им в дирекции 
„Бюро по труда”
• Осигуряване на мотивационно обучение
•Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване
на професионална квалификация
•Предоставяне на обучение за придобиване на ключови
компетенции
• Организиране на допълнителни занимания с децата от
детските градини и училищата за подобряване на
постигнатите от тях резултати в рамките на обучителния
процес
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•Провеждане на консултации с родители на деца, които не
посещават редовно занимания и учебни занятия

•Провеждане на консултации с учителите, директорите и
педагогическия персонал в детските и учебни заведения,
които се посещават от децата от целевите групи

•Индивидуална и групова работа (беседи, съвместни
мероприятия) с деца и ученици за изграждане на
отношения на приемане и толерантност в рамките на
обучителния процес.
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Целева група:  
Лица, в т.ч. и деца с риск от социално изключване и 

маргинализация.

Целева група по съответни направления :

Направление I “Достъп до заетост”– уязвими групи на 
пазара на труда, неактивни и търсещи работа лица

Направление II ”Достъп до образование” – ученици с
риск за отпадане от образователната система, в т.ч. със
специални образователни потребности и
представители на уязвими етнически групи; лица
отпаднали от образователната система; педагогически
персонал; родители; деца от детска градина
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Направление III “Социално включване” – социално 
изключени лица и уязвими групи, в т.ч. етнически 
групи и хора с увреждания

Направление IV “Мерки за трайна десегрегация”–
служители в институциите на пазара на труда на 
регионално равнище
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Общ брой лица от целевата група, включени в 
проекта: 1567, в т.ч.: 

По направление I:   350 лица

По направление II:  800 лица

По направление III:   99 лица

По направление IV: 500 лица
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Най-важното за качествено изпълнение на проекта е той 
да допринесе за постигане на трайна интеграция за най-
маргинализираните общности и повишаване качеството 
им на живот, като за постигане на целта се приложи 
интегриран подход. 

Началото на интегрирания подход е определен от 
обективната действителност на „Жилищната политика” 
при маргиналните групи.



21

Следващата стъпка в правилната посока, която е предмет на 

настоящия проект е интегрирането им в общността. 

Изключително важно за лицата, които живеят в 

сегрегираните квартали, безработните и хората в 

неравностойно социално положение от целевата група е да 

осмислят и приемат необходимостта от  промяна на  

живота си: да се обучават, за да си осигурят работно място 

и да могат да изградят свой дом. 

Това несъмнено е главен стимул за развитие на 

инициативност, за по-високо самочувствие и реален шанс 

за включване в житейския и трудов процес и изявата им в 

обществото.



22

Чрез реализацията на проекта ще се създаде модел за 
интегриране на сегрегирани лица на територията на 
Североизточна България, което ще предлага психо-
социални услуги, съобразени с нарастващите 
потребности на населението от региона, достъп до 
социални, образователни и здравни услуги, достъп до 
професионална подготовка и наемане на работа, мерки 
за задържане на децата от целевата група в детските 
заведение и училища, повишаване жизнения стандарт 
на най-маргинализираните лица, живущи на 
територията на община Девня. 

Осъществяването на предвидените дейности по проекта 
ще доведат до повишаване качеството на живот на 
лицата от рисковите групи, както и тяхната 
реинтеграция в обществото.
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Създаването на интегриран подход за решаване 
проблема на лицата в неравностойно социално 
положение от община Девня допринася за 
изпълнението и на специфичните цели на четирите 
Направленияа на схема ИНТЕГРА, като обхваща 
дейности по Приоритените оси на ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013г. и осигурява:

Подпомагане интеграцията на пазара на труда на 
маргинализираните групи.
Осигуряване на достъп до образование и обучение.
Подкрепа за социално включване чрез подобряване 
на достъпа до социални услуги и здравеопазване.

Подобряване на съществуващите модели и практики 
за социално включване и трайна десегрегация на 
най-маргинализираните групи
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Очакван ефект върху целевите групи:

Дейностите по Направление І «Достъп до заетост» да 
дадат възможност на представителите на целевите 
групи за бъдеща реализация на пазара на труда. 

Придобиването или повишаването на професионална 
реализация да осигури тяхната конкурентоспособност и 

увереност в собствените сили.
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Очакван ефект върху целевите групи:

Дейностите по Направление ІІ «Достъп до образование» 
да изградят доверие сред целевата група в детските 
заведения и образователните институции, 
възприемането на образованието като ценност. 
Съвместната работа между деца, ученици, родители и 
учители е средство за поддържане на  мотивацията и 
интереса на учениците към учебния процес и за 
превенция на ранното отпадане от образователната 
система чрез допълнителни занимания.
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Очакван ефект върху целевите групи:

Дейностите по Направление ІІІ «Социално включване» 
да засилят доверието на целевата група към общината 
като институция. Организирането и провеждането на 
беседи да повишат общата социално-здравна култура на 
подрастващите и техните семейства. Назначаването по 
ТД и работа в общински структури е алтернатива за 
бъдеща трудова реализация.
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Дейностите по Направление ІV «Мерки за трайна 
десегрегация» обединяват усилията на общинската 
администрация и местните структури на Агенция по 
заетостта, Агенция за социално подпомагане, Държавна 
агенция за закрила на детето и Министерство на 
образованието и науката. 
Съвместното участие в кръгли маси с представители на 
маргинализираните общности развива тяхното 
сътрудничество и подпомага процеса на трайна интеграция и 
социално включване. Предоставянето на комплекс от 
безплатни услуги за взаимодействие с местните институции  в 
Звеното за координация усили чувството за загриженост на 
обществеността към проблемите на целевата група.
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Прилагането на комплексен и интегриран подход при 
изпълнението на проектните дейности даде възможност 
недопускане и предотвратяване на маргинализиране на 
лицата от целевите групи, социалното им изключване, 

изпадането им в крайна бедност, липса на избор и 
възможности за бъдещо развитие.
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o Създадени са условия за подпомагане интегрирането на 
представителите на целевите групи в обществото чрез насърчаване на 
тяхната инициативност, придобиване на нови знания и 
умения, повишаване съзнанието им за значимостта на подобен 
опит; елиминиране на всяка форма на дискриминация и насърчаване 
равенството на всички обществени нива.

o На лицата от целевата група са предоставени възможности и ресурси 
за пълноценно участие в икономическия, социалния и културния 
живот. Те имат възможност самостоятелно да вземат решения, които 
влияят върху живота им.
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КМЕТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ

– АТАНАС КУЗЕВ, ЕЛИ ИВАНОВА – ЗАМ.КМЕТ

И РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТ «Интегриран живот в общността за 

децата и лица в неравностойно положение от община Девня» –

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ, 

ИЗКАЗВАТ ДЪЛБОКА БЛАГОДАРНОСТ

НА ЕКИПА ПО ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”



31

БЛАГОДАРЯ 

29-30 Април 2015г.
Гр.Пловдив


