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Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в
България”

Проектът се реализира в 10 пилотни общини, като първоначално
стартира в 6 – Стара Загора, Варна, Пловдив, Русе, Сливен и Шумен.

За Община Стара Загора проектът стартира през м. януари 2002
година и включваше изграждане на Център за обществена подкрепа и Звено
“Майка и бебе” върху терени предоставени от Община Стара Загора.

През първата година от функционирането дейностите в Комплекса
за социални услуги се финансираха със средства по проекта, а услугите се
предоставяха от доставчик, избран на конкурсен принцип.

От 01.09.2006г. финансирането на услугите се осъществява от
Община Стара Загора като делегирана от държавата дейност.

Звено „Майка и бебе” е с капацитет 8 места. Центърът за
обществена подкрепа е с капацитет 60 места при стартирането, а от
01.01.2012г. капацитетът е увеличен на 80 места.



Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Програма “Деинституционализация на услугите за деца в Стара Загора 
2006 – 2009 г.” 

Стартира през м. Март 2006 год. в гр. Стара Загора с подписването
на Меморандум за сътрудничество между МТСП, МОН, МЗ, ДАЗД, АСП,
Община Стара Загора и британската Фондация “АРК”. Програмата цели да
се развие системата от алтернативни форми на социални услуги за деца и
семейства. Работи се в няколко основни направления:

І. Превенция на изоставянето
ІІ. Развиване на услугата „Приемна грижа” в гр. Стара Загора
ІІІ. Развиване на социална услуга от резидентен тип „Център за

настаняване от семеен тип - Малък групов дом”
Като резултат от развиването на алтернативни услуги от

01.05.2008г. се закри ДДЛРГ „Надежда” да деца от 3 до 7 години. Това е
първото планирано закриване на институция в България.

5-те ЦНСТ са разкрити като делегирана държавна дейност от
01.01.2009г.



Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект „От институцията към общността”, финансиран по Програма
PHARE BG 2004/016-711.01.02 /Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи – Фаза І/.

Проектът се реализира от 01.06.2007г. до 30.11.2008г. от Сдружение
„Самаряни” в партньорство с Община Стара Загора.

Беше насочен към подкрепа на процеса на деинституционализация
на децата с увреждания, живеещи в ДДМУИ с. Петрово и ДДМУИ с.
Сладък кладенец, като се развият алтернативни социални услуги, насочени
към намиране на постоянна семейна среда и улесняване достъпа им до
социални услуги, базирани в общността.

През периода м. Ноември 2007г, - м. Февруари 2008г. се извърши
анализ на настаняванията; базисни и специализирани обучения за
служителите; изготвяне на индивидуални социални оценки и планове за
грижи на децата; социална работа по реинтеграция и срещи с родители на
настанените деца; улесняване достъпа на децата до услуги от
неинституционален тип.



Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект ”Център за социално-здравна и образователна подкрепа” за
деца в риск, финансиран по Програма PHARE BG 2005/017-353.01.02
/Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в
общността за рискови групи – Фаза ІІ/.

Проектът започна реализация през м. Март 2008г. от Сдружение
„Самаряни” в партньорство с Община Стара Загора. Продължителност 14
месеца.

Насочен е към подкрепа процеса на деинституционализация на
деца, напускащи ДДЛРГ и деца с нарушена зрение.

Предвидените дейности включваха актуализиране на
индивидуалните планове за напускане на децата от трите ДДЛРГ „Мария
Терезия”, „Българка” и „Теофано Попова”, насочени към подготовка за
самостоятелен живат, провеждане на базисни обучения, психологическо и
юридическо консултиране, създаване на социално-трудова борса,
провеждане на професионална супервизия на служителите и др.



Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект „Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца
в риск и родителите им „Алтернатива” финансиран по Програма
PHARE BG 2004/016-711.01.02 /Деинституционализация посредством
предоставяне на услуги в общността за рискови групи – Фаза І/.

Проектът се реализира от м. Юни 2007г. от ГС „Алтернатива 55” в
партньорство с Община Стара Загора и Педагогически факултет на ТрУ Ст.
Загора и беше с продължителност 16 месеца.

Насочен е към работа с деца с ментални увреждания от Ст. Загора и
близките селища, нуждаещи се от подкрепа за преодоляване на дефицити и
социална интеграция

В последствие тази услуга беше доразвита в Център за социална
рехабилитация и интеграция на деца и разкрита като делегирана държавна
дейност от 01.01.2011г.



Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект „CLIP – 2”

Проектът се финансира от Фондация ОАК – САЩ и МСС –
Швейцария. В община Стара Загора се реализира от Фондация „МСС –
България” и Община Стара Загора. Стартира през м. Август 2007г. и
приключи в края на 2008г.

Основната цел на проекта беше постигане на ускорена,
целенасочена и ефективна професионална реализация и социална
интеграция на младежите, напускащи ДДЛРГ.

Работа на ниво ДДЛРГ „Мария Терезия” – изграждане на
„Защитено пространство” и обучение на персонала

Нова социална услуга за младежи, напуснали ДДЛРГ под формата
на „Наблюдавано жилище” - 2 броя в кв. „Зора” и кв. „Железник.

Услугите бяха разкрити като делегирана държавна дейност от
01.05.2009г. и са с общ капацитет 8 места.



Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект „Деинституционализация на деца в риск посредством
изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в
Община Стара Загора” по ОПРР

Стойността на проекта беше 4 924 309,92 лв., от които за
строителство – 3 617 697.60 лв., а за оборудване и обзавеждане – 232 610.00
лв.

Изпълнението на проекта приключи през м. Август 2014г.
В резултат на дейностите бяха изградени, обзаведени и оборудвани

7 броя Центрове за настаняване от семеен тип в град Стара Загора.





Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект „У дома, а не в дом“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2007-2013г.

Стартира през м. Ноември 2014г. и беше на обща стойност
729 628.83 лева. Дейностите по проекта приключиха в края на м. Октомври
2015г.

Към края на м. Октомври общият брой на настанените деца и
младежи в разкритите 7 бр. ЦНСТ беше общо 73.

Общият брой на назначения персонал към м. Октомври 2015г. беше
84 човека.

В резултат на изпълнение на дейностите по проекта ДДУИ с.
Петрово и ДДУИ с. Сладък кладенец бяха закрити със Заповеди на Изп.
директор на АСП считано от 01.08.2015г.

Финансирането на центровете беше осигурено по проекта до
31.10.2015г. От 01.11.2015г. услугите се финансират като делегирана от
държавата дейност.



Общностен център за 
социална подкрепа, с 
детска градина № 5 

“Мечо Пух”, на 
стойност 1,5 млн. лв. 



Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа в
град Стара Загора” по Проект „Социално включване” на
Министерство на труда и социалната политика, който се финансира
чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие
(Световна банка).

Проектът на Община Стара Загора включваше изграждане на
Общностен център, където се предоставяше пакет от интегрирани услуги за
деца и родителите им от уязвими групи, както и за деца с увреждания и
техните семейства. Беше извършен и ремонт на бившата ЦДГ 5.

Услугите бяха разделени в две групи с оглед възрастта на целевите
групи деца – услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и
услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст.

В рамките на проекта услугите за целевите групи се предоставяха в
периода м. 08–м.12.2015г.



Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект „Приеми ме 2015“ на АСП.

Изпълнява се в партньорство с 82 общини по ОП РЧР 2014-2020 г.
Проектът „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда приключилия в

края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“.
От 01.11.2016г. в страната е въведен нов областен модел на

управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа“. Сформиран е
Областен ЕПГ – Стара Загора, чиято цел е развитие и усъвършенстване
предоставянето на социалната услугата.

На територията на област Стара Загора по проекта към 31.05.2017г.
има 70 утвърдени и вписани в Регистъра професионални приемни
семейства, от които 44 с 1 настанено дете, 5 с 2 настанени деца.

Общият брой на настанените деца е 58, от които 54 здрави и 4 деца
с увреждания.



Реализирани проекти от
Община Стара Загора атонт

Проект „С грижа за децата и техните семейства“, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

В рамките на проекта деца в ранна детска възраст и семействата им
получат подкрепа за подобряване на достъпа до здравни грижи, формиране
на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на
училищната готовност на децата за включване в образователната система,
както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани
институции.

Разкрития в рамките на проекта Център за ранно детско развитие
продължава дейността на Общностен център за социална подкрепа
изграден по Проект „Социално включване” на Министерство на труда и
социалната политика, който се финансираше чрез заем от Международната
банка за възстановяване и развитие (Световна банка).

Проектът стартира от м. Септември 2016г. и е с продължителност
26 месеца. Общият бюджет на проекта е 586 025.55 лв.



РЕЗУЛТАТИ

Социална услуга брой настанени 
към 31.12.2006г.

брой настанени 
към 31.05.2017г.

ДМСГД 190 106

ДДЛРГ 312 72

ДДУИ/ДДМУИ 150 0

ЦНСТДМБУ 0 66

ЦНСТДМУ 0 53

Общо 652 297



РЕЗУЛТАТИ
Към 31.12.2006 год.  – 8 специализирани институции

Към 31.05.2017г. – 4 специализирани институции

ДДЛРГ „Надежда“ – Закрит от 01.05.2008г.
ДДЛРГ „Незабравка“ - Закрит от 01.01.2016г.

ДДУИ с. Сладък кладенец - Закрит от 01.08.2015г.
ДДУИ с. Петрово - Закрит от 01.08.2015г.

ДДЛРГ „Мария Терезия“ – поетапно намален капацитет:
- от 87 на 78 – от 01.01.2013г.
- от 78 на 65 – от 01.09.2014г.
- от 65 на 32 – от 01.03.2016г.

ДДЛРГ „Българка“ – поетапно намален капацитет:
- от 72 на 64 – от 01.02.2014г.
- от 64 на 27 – от 01.01.2016г.
- от 27 на 17 – от 01.05.2017г.

ДДЛРГ „Теофано Попова“ – поетапно намален капацитет:
- от 41 на 28 – от 01.07.2016г.



ПРОБЛЕМИ
1. Недостатъчен размер на ЕРС за финансиране на социалните услуги.
Необходимост от преразглеждане, анализ и диференцирано процентно
увеличение.

2. Изключително ниското заплащане на персонала в социалната сфера,
което води до:

- липса на мотивация;
- текучеството;
- липса на квалифицирани кадри;
- влошено качество на предоставяните услуги.

3. Минимална разлика между заплатите на квалифицирания и
неквалифицирания персонал, произтичащо от неколкократното увеличение
на МРЗ и недостига на финансови средства за адекватна промяна на
останалите възнаграждения.

4. Недостатъчен брой услуги за деца и младежи в конфликт със закона



ПРОБЛЕМИ

5. Преразглеждани на промените в ЗСП и ППЗСП от 2016г. и особено тези,
които касаят изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарен екип.

6. Ограничението при използване на сградите на закрити или предстоящи за
закриване специализирани институции – бивши ДДЛРГ за изграждане на
социални услуги в общността – резидентен тип. Важно е това ограничение
да се разглежда отделно за всеки конкретен случай в зависимост от вида на
новата услуга.

7. Невъзможността в големите общини в централна градска част или
разширен център да бъдат осигурени свободни общински терени или
общински сгради, отговарящи на изискванията и с достатъчна площ за
новите услуги предвидени в Картата.







БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!
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