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Настояща ситуация по 
отношение на социалните услуги

 Неравномерно разпределение на социалните 
услуги на територията на страната, което 
води до неосигурен равен достъп до 
социални услуги на различните целеви 
групи;

 Част от предлаганите нови социални услуги 
от общините не отговарят на потребностите 
на хората и не са в съответствие с 
националните стратегически документи за 
деинституционализация и приоритети в 
държавната политика;



Настояща ситуация по отношение 
на социалните услуги

 Част от съществуващите социални 
услуги работят “сами за себе си”, а не 
в мрежа;

 Развиването на услуги зависи от 
инициативността на общинските 
администрации и/или НПО;

 Социалната и икономическата 
ефективност на социалните услуги не 
е на добро ниво.



Цели на областното 
планиране

 Социални услуги, съответстващи на 
нуждите;

 Подобряване достъпа до социални 
услуги за всички рискови групи;

 Развитие на услуги в общността;

 Развитие на интегрирани социално-
здравни услуги;

 Повишаване качеството на 
социалните услуги.



Основни стъпки в процеса на 
областно планиране

 Първи етап: Създаване на партньорства –
при разработване на първите областни 
стратегии бяха създадени областни 
оперативни екипи и екипи за мониторинг и 
оценка;

 Втори етап: Проучване и анализ – към 
момента в около 60% от общините се 
извършва анализ на ситуацията и събиране 
на статистически данни, необходими за 
планирането както на общинско, така и на 
областно ниво.



Основни стъпки в процеса на 
областно планиране

 Трети етап: Стратегическо планиране с 
участие на всички заинтересовани страни 
и постоянно консултиране на областно и 
общинско ниво;

 Четвърти етап: Финализиране и 
приемане на областните и общински 
стратегии за развитие на социалните 
услуги.



Основни принципи при 
планирането

 Надграждане и усъвършенстване на 
съществуващите услуги, практики и 
опит;

 Интегриран подход към областните 
и общинските стратегии;

 Иновативност и гъвкавост при 
определяне на социалните услуги.



Подходи при планирането

 Планиране “отдолу – нагоре”. Част от 
екипите по планиране прилагат този подход 
– въз основа на анализа на ситуацията 
първо разработват общинските стратегии и 
на тази база се изготвя областната 
стратегия;

 Планиране “отгоре – надолу”. При този 
подход първо се разработва и приема 
областната стратегия, която е основа за 
приемането на общинските стратегии за 
развитие на социалните услуги. 



Кога ще се приемат 
областните стратегии?

 Очаква се до края на месец 
октомври 2015 г. да бъдат приети 
областните стратегии за развитие 
на социалните услуги 2016-2020 г;

 До края на годината е необходимо 
да бъдат приети и общинските 
стратегии.
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