
Опитът и работата на Община Асеновград по 

деинституционализацията



Община Асеновград разработва и изпълнява интегрирани политики за развитие на 
децата и лицата в риск като комбинира ресурсите и  координира дейностите в сферата 
на социално подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, 
водена от интересите и нуждите на групите и хората в риск.

С  Решения на Общински съвет-Асеновград са приети и се изпълняват следните 
стратегически документи:

- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015/. За изпълнение на 
общинската стратегия ежегодно се приема годишен план за развитие на социалните 
услуги на общинско равнище. 

- Програма за управление на социалните дейности на в община Асеновград /2014-2020/.

- Ежегодно се разработва и изпълнява Общинска програма за закрила на детето „За по-
добро бъдеще на децата на Асеновград”.

Тези документи регламентират политиката на Община Асеновград за преминаване към 
алтернативни форми на социални услуги, съобразени с потребностите на хората в 
общината и процеса на деинституционализация.

През годините в резултат на предприети съвместни действия на Община Асеновград, 
Отдел „Закрила на детето” към ДСП – Асеновград и социалните услуги в общността, по 
изпълнение на Национална стратегия „Визията за деинституционализацията на децата в 
Република България” и основните приоритети в сферата на закрилата на децата, броят 
на институционализираните деца в община Асеновград рязко намаля като към 
31.01.2015г. броят на децата/младежите в институции на територията на община 
Асеновград е 13 спрямо 87 към 31.12.2009 г.



Като част от процеса на деинституционализация на децата в България, община 

Асеновград предприе действия по закриване на Дом за деца лишени от родителска 

грижа „Гергана”, с. Нареченски бани и разкриване на социални услуги в общността от 

резидентен тип. 

От 01.01.2013 година бе закрит Дом за деца лишени от родителска грижа „Гергана”, с. 

Нареченски бани и бяха разкрити две социални услуги в общността от резидентен тип за 

деца – центрове за настаняване от семеен тип с общ капацитет 25 места. Двете 

социални услуги са обединени в Комплекс за социални услуги “Гергана”-с. Нареченски 

бани.



Ползвателите на услугата са деца и младежи, за които до момента на 

приемането им в Център за настаняване от семеен тип са изчерпани 

възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване 

в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.



Целта на Комплекс за социални услуги “Гергана” е създаване на максимално добри 

условия за живот на децата и младежите, гарантиращи пълноценното им физическо, 

емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествена 

среда, чрез предлагане на индивидуална грижа и подкрепа. 



На територията на община Асеновград функционира Дом за деца лишени от родителска 

грижа „Таню Войвода”, който е специализирана институция за отглеждане на деца от 7 

до 18/20 г. 

До 31.12.2011 г. капацитетът на специализираната институцията е 56 места. Считано от 

01.01.2014г. е намален на 27 места.



През 2014 г. от ДДЛРГ „Таню Войвода” Асеновград са изведени 8 деца и младежи. Те са 

пренастанени в новоразкрити Защитени жилища и Центрове за настаняване от семеен 

тип за деца и младежи с и без увреждания по проект „Детство за всички”.

Към момента в ДДЛРГ „Таню Войвода” се отглеждат общо 13 деца и младежи. От тях 5 

са навършили пълнолетие и им предстои завършване на средно образование през 2015 

г., а двама младежи навършват пълнолетие в началото на 2015 г. и също са в края на 

своето средно образование. 



Изложените обстоятелства предполагат закриване на ДДЛРГ „Таню 
Войвода”- Асеновград и в тази връзка през 2015г. Община Асеновград ще 
предприеме необходимите действия за закриване на специализираната 
институция и разкриване на новите социални услуги, които да стартират от 
01.01.2016г. 

Анализът на потребностите на рисковите групи лица и семейства на 
територията на общината, както и възможностите за преустройство на 
наличния сграден фонд на ДДЛРГ „Т. Войвода”, предполагат като най-
целесъобразно в нея да функционират следните социални услуги:

• Дневен център за възрастни с увреждания – нова услуга, разположена в 
сградата на ДДЛРГ „Таню войвода”-Асеновград;

• Дневен център за деца с увреждания – преместване на функциониращата 
социална услуга и увеличаване на капацитета й. Тя ще бъде разположена в 
сградата на ДДЛРГ „Таню войвода”-Асеновград;

Община Асеновград предвижда двата дневни центъра да бъдат 
разположени на два отделни и самостоятелни етажа с отделни входове, 
включително и асансьор за втория етаж. 



• Наблюдавано жилище – нова услуга, ситуирана в сграда, намираща се в задния двор на 

действащата към момента специализирана институция. Разполага с три спални  

помещения, трапезария с кухненски бокс и два санитарни възела. Жилището е обзаведено с

всички необходими мебели, а трапезарията е оборудвана с необходимите уреди.



В Община Асеновград функционират 

следните социални услуги в общността 

за деца:

• Дневен център за деца с увреждания

• Център за обществена подкрепа



ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Услугата Дневен център за деца с увреждания – Асеновград е разкрита през 2009 г. в 

рамките на проект, финансиран по програма ФАР. Капацитетът на центъра по проекта е 

20 деца с  увреждания, но от месец март 2010 г. социалната услуга функционира като 

държавно делегирана дейност с капацитет 30 места.

Целевата група са деца с увреждания и със специфични образователни потребности, на 

възраст от 3 до 18 години.  



Дневен център за деца с увреждания, Асеновград, е комплекс от социални услуги, които 

създават условия за целодневно или почасово обслужване на потребителите, свързани с 

предоставянето на храна и  обезпечаване на  ежедневните, здравни, образователни и 

рехабилитационни потребности, както и потребностите от организация на свободното 

време и лични контакти. 



Целта на Дневен център за деца с увреждания- Асеновград е интеграцията и 

рехабилитацията на децата с увреждания, преодоляване на социалната изолация и 

подобряване качеството на живот. В тази насока се извършва консултативна работа със 

семейството. Децата се подпомагат от специалисти – психолог, логопед, рехабилитатор, 

сурдопедагог, възпитатели и др. 



Дневният център за деца с увреждания - Асеновград е разположен в 2 сгради.

Общата застроена площ на двете сгради е 138 кв.м., а незастроената площ е 

674 кв.м. 



През 2015г. Община Асеновград ще предприеме действия по преместване на 

Дневен център за деца с увреждания-Асеновград в сградата на съществуващия 

към момента ДДЛРГ „Таню войвода”-Асеновград. Същото ще позволи 

повишаване капацитета на услугата и подобряване на качеството й. В 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Асеновград е 

заложено капацитет на услугата да достигне до 50 места. 



ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Център за обществена подкрепа- Асеновград е разкрит през 2009 г. в рамките на проект, 

финансиран по програма ФАР. От месец юни 2010 г. функционира като държавно 

делегирана дейност с капацитет 80 места.



ЦОП е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел 

предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 

институции, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за 

самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, 

консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа 

на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 

поведенчески проблеми и прояви.



Основната цел на Центъра за обществена подкрепа-Асеновград е да подобри качеството на живот на 

децата, като предоставя качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са 

достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. 

За периода 01.01.2011г.-31.12.2014г. в ЦОП-Асеновград са предоставени услуги, подпомагащи 

работата по реинтеграция на 68 деца, настанени в специализирани институции.



През 2014г. с Решение на Общински съвет – Асеновград е предоставено  допълнително 

помещение /работно място и зала за работа с клиенти/ на ЦОП-Асеновград. Новото 

помещение е в една сграда с Отдел “Закрила на детето” и Местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, което улеснява 

междуинституционалната работа.



Община Асеновград изпълнява проект за развитие на приемната грижа. 

Община Асеновград е партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект

„И аз имам семейство“, който се реализира в изпълнение на Национална 

стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси”, бюджетна линия BG51PO001-5.2.11 „Приеми ме“.

Общата цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на 

деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща 

семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в 

риск от изоставяне. 

По проекта са обучени, оценени и утвърдени 9 приемни семейства, като 8 са 

професионални и 1 доброволно. Десет деца са отглеждани в приемните 

семейства през различен период от време, като две са осиновени, а към 

момента за осем от тях продължават да полагат грижи приемните родители.



Община Асеновград реализира проект „Социално включване на трайно
институционализирани деца с увреждания в Община Асеновград” по Договор
ВG051РО001-5.2.12-0017–С0001 за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие
на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2: Разкриване на
социални услуги в общността; Бюджетна линия ВG051РО001-5.2.12. По проекта е
изграден Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с общ
капацитет 14 места за деца и младежи с увреждания, от които две места са за спешен
прием от общността.



През месец май 2014г. поетапно единадесет деца и младежи са приведени в ЦНСТ-

Асеновград, съгласно предварително изготвен и съгласуван график за преместването 

им. Потребителите на услугата са пренастанени от Дом да деца и младежи с умственна 

изостаналост «Дъга»- гр. София. През месец ноември 2014г. е пренастанено и едно дете 

с увреждане от Дом за деца лишени от родителски грижи „Таню войвода”-Асеновград в 

ЦНСТ – Асеновград. 



В Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – Асеновград 

са създадени условия, при които децата и младежите получават необходимата им 

индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за 

самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са 

насочени към създаването на условия и нагласи на децата и младежите за 

равнопоставено участие в живота на местната общност.



На 30.04.2015г. дейностите по проект „Социално включване на трайно 

институционализирани деца с увреждания в Община Асеновград” приключват и за 

да продължи да функционира Центъра за настаняване от семеен тип  за деца/младежи с 

увреждания, общинска администрация е предприела действия социалната услуга да 

бъде държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2015 г. 



В Община Асеновград функционира и Дом за възрастни хора с физически 

увреждания. Специализираната институция е държавно делегирана дейности.

Дом за възрастни хора с физически увреждания-Асеновград е комплекс от социални 

услуги за лица с физически увреждания, установени с експертно решение на 

ТЕЛК/НЕЛК. Капацитетът на специализираната институция е 40 места. 



Съществуването на институцията датира от 1949 год. С годините се променят 

наименованията й и се извършват редица структурни промени. 

От 1996 год. се помещава в новопостроена сграда. Тя е разположена в центъра на града, 

което благоприятства социалната интеграция на настанените лица. Същите имат 

улеснен достъп до всички институции. Сградата, в която е разположена институцията е 

на 5 етажа /единият е приземен/. Пригодена  е за ползване от хора със затруднено 

придвижване. Има асансьор, който също е с приспособления за хора с физически 

увреждания.



Във връзка с процеса на деинституционализация, Община Асеновград планира 

закриване на Дом за възрастни хора с физически увреждания и разкриване на 

два Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни с физически 

увреждания и едно Защитено жилище за лица с физически увреждания.



Визията на Община Асеновград във връзка с процеса за 

деинституционализация е да се развиват и предоставят социални услуги в 

семейна и близка до семейната среда с качество и обхват, обезпечаващи в 

максимална степен потребностите на всички рискови групи. 

Тази визия ясно очертава амбициите ни да се работи в партньорство със 

заинтересованите институции и с непрекъснат фокус върху проблемите на 

нашите съграждани в нужда, независимо от местоживеене, социален, 

демографски и друг статус. 

Освен това визията е и ясна заявка за поети ангажименти за разширяване 

обхвата на предлаганите услуги и непрекъсната работа за подобряване на 

тяхното качество. 


