
 

АКТУАЛНИ АКЦЕНТИ, 

ДОБРИ ПРАКТИКИ, 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ. 

Любомира Комитска 

Директор дирекция „Социални дейности”, 
Община Варна 

12 юни 2014 г. 



Социална програма 

 

Разработена за първи път през 2003 г. – 

Международната година на хората с увреждания 

– 120 000 лв.; 

 

Социална програма 2014 -9 932 621 лв. 



ПРИНЦИПИ: 

Активно участие на рисковите групи в 

обществения живот; 

 

Зачитане правата и интересите на децата и 

лицата в риск; 

 

Равни права и равни отговорности; 

 

Борба с бедността, дискриминацията и 

социалното изключване. 

 



АКЦЕНТИ 

 Деинституционализация; 

 

Развиване на персонални услуги; 

 

Разкриване на услуги за лица с психични проблеми; 

 

Гарантиране на устойчивост; 

 

Достъпност; 

 

Проекти по оперативни програми. 

 



Социални услуги 

Услуги с държавно финансиране -29 /с 

капацитет 1 021 места/; 

 

Услуги с общинско финансиране – 16 /с 

капацитет 1 755 места/; 

 

Услуги за деца – 19 

 

Услуги за възрастни - 26 

 

 

 



Добри практики 

Общинска социална програма; 

 

Осигуряване на устойчива и ефективна мрежа 

от качествени и леснодостъпни услуги чрез 

обединяване на ресурсите /финансови и 

човешки/ на различните партньори в лицето на 

държавната, местната власт и гражданския 

сектор; 



Делегирането на управлението и 

предоставянето на социални услуги на външни 

доставчици; 

 

Услуги и дейности, финансирани изцяло от 

общинския бюджет / 4 776 000 лв./; 

 

Дофинансиране на държавни дейности 

/второстепенни разпоредители с бюджет/; 

Добри практики 



Развиване на персоналните услуги за самотни 

възрастни с увреждания; 

 

Разкриване на център за ранна интервенция за 

предотвратяване на изоставянето; 

 

Публично-частното партньорство; 

 

Реализиране на проекти по оперативните 

програми. 

 

 

Добри практики 



ПРОЕКТИ 

„И аз имам семейство“ – ОП „РЧР“; 

 

„Общностен център за деца и семейства“ – 

Проект за социално включване; 

 

„Грижа в семейна среда за независим и 

достоен живот“ – дейност „личен асистент“; 



„Подкрепа за деинституционализация…“ – 

изграждане на 7 ЦНСТ-та; 

 

Внесено проектно предложение „Да не 

изоставяме нито едно дете“ по ОП „РЧР“ 

 

„Помощ в дома“- дейност „домашен 

помощник“ – приключен. 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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