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ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 
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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

 

О Т Ч Е Т 
 

ОТ АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

  

  Относно:  Изпълнение на Годишния  план за развитие на социалнитe   услуги 

в община Стралджа през 2020г. 
 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

          В годишния  план за развитие на социалните услуги  в община Стралджа за 2020 

година бяха включени и функционираха следните социални услуги: 

 

1.  Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/  

с.Маленово е специализирана институция, в която се доставят комплекс от социални 

услуги, след изчерпване на възможностите за извършване на такива в общността 

осигуряващи: 

- Постоянна грижа; 

- Терапия; 

- Медицинска и стоматологична грижи; 

- Терапия; 

- Групова и индивидуална работа; 

- Функционална и занимателна трудотерапия; 

- Специална педагогика; 

- Организиране на свободното време. 

Капацитетът на дома за 2020г. е 57. От тях заети – 54, като 10 са мъже и 44 са  

жени, на възраст над 18 години. С диагноза „Шизофрения“ са 6 потребители, които не 

отговарят на профила на социалната институция. Преместването им в друго социално 

заведение е в компетенциите на Д“СП“ – Ямбол. Стартирана е процедура за 

преместването на 5 от тях. 

Щатът на ДПЛУИ с.Маленово е 30, състоящ се от специалисти и  

обслужващ персонал.От тях 28,5 са заети. Незаети са 1,5 / мед.сестри/. 

Спазено е съотношението специалисти към общ персонал 40/60. 
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С висше образование са 3 специалисти, 5 са специалистите с полувисше 

образование, 20 са със средно образование, 1 без образование. 

 Потребителите в дома се хранят, съгласно разработено седмично меню, което 

включва 6 дни месо и 1ден риба, почасов режим на хранене за закуска, обяд и вечеря, 

храненето е на една смяна. 

 Храноден за 2020 година – 3,47 лв. 

 През 2020 год. част от потребителите почиваха във Велинград, но поради 

епидемичната обстановка други посещения извън дома няма. Редовно се празнуват 

рождени и именни дни и други празници. 

 Бюджетът за 2020 год. е 738 260 лв. От тях за ФРЗ са изразходени 402 014 лв. и за 

издръжка 172 965 лв. Преходният остатък за 2021 год. е 163 281 лв. 

 

2. Център   за   социална   рехабилитация  и  интеграция /ЦСРИ/.  

      ЦСРИ е делегирана държавна дейност, в която се  предлагат почасово 

разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности.  

  Консултативните дейности са насочени, както към кандидат-  

потребителите и потребителите на социални услуги, така и към техните близки.  

   Терапевтичните дейности имат за цел да развият нарушени или           

липсващи социални умения, да коригират нарушения в развитието.  

 Рехабилитационните програми са насочени към възстановяване и 

социална интеграция. 

                Предлаганите социални услуги в ЦСРИ са:  

 медицинска рехабилитация - физиотерапия и лечебна физкултура; 

 логопедична терапия;  

 психологична подкрепа  и консултиране;  

 занимателна трудотерапия за деца.   

          Дейностите по медицинска рехабилитация се провеждат след  задължителна 

консултация и назначение от лекар – физиотерапевт.  

 Капацитета на услугата е 38 потребители, а броя на щатните длъжности в ЦСРИ е 

11.5. Заети са всички длъжности на специалисти, задължителни за функциониране на 

услугата.  

          Ползватели на социални услуги в ЦСРИ през 2020г. са 25 лица и 30 деца, което по-

малко  в сравнение с предходните години. Общо 29 деца и 1 възрастен  са ползвали 

логопедична услуга в ЦСРИ. 4 деца  са ползвали психологическа подкрепа и 

консултиране. Повече от 20 лица и деца са преминали през  кабинети по физиотерапия и 

зала рехабилитация.  

           Дейностите  логопедичната и двигателната рехабилитация се провеждат и в 

мобилна форма. Логопедът на ЦСРИ провежда логопедична занимания с 14 деца в 

детските градини на гр. Стралджа. В дома на потребителите /лица и деца/ се предоставя 

дейност двигателна рехабилитация, когато е налице ограничена подвижност, 

възпрепятстваща посещението в социалната услуга. Логопедична подкрепа се предоставя 

и в дистанционна форма, при заявено желание от страна на родителите на децата, както и 

в периодите на наложени ограничения за провеждане на  пряка работа с потребителите, 

свързани с пандемията. 

           Заниманията в Ателието се провеждат с деца, ползващи и други дейности за 

подкрепа в ЦСРИ. Общо 16 деца са посещавали занимания в Ателието през миналата 

година.  Работата се провежда индивидуално, заради забраната за групови занимания с 

потребители. 
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           Вече 6 години ЦСРИ разполага със специализиран превоз, оборудван с рампа за 

инвалидна количка. През миналата година е по-малък и броят на  потребителите на СУ,  

ползващи специализирания микробус на ЦСРИ, за достъп до социалната услуга. Само 5 

деца и лица са ползвали такъв транспорт, някой от които и от близките до гр. Стралджа 

села. 

            В съответствие с нормативните изисквания, продължи работата на екипа на ЦСРИ 

с външен супервизор. Една групова супервизия  е проведена със специалистите по тема, 

свързана с поддържане на нивото на компетентност. 

             Дейностите за подкрепа в ЦСРИ през 2020г. се осъществят  в ограничен обем. 

Пандемията от COVID19 се отрази негативно на възможността на ЦСРИ за предоставяне 

на социални услуги. От една страна заради въвеждане на ограничения за пряка работа с 

потребителите в определени периоди, а от друга поради опасения от кандидат-

потребителите от заразяване, въпреки въведените в Центъра противоепидемични мерки. 

Развитие получи дистанционната форма на работата по предоставяните дейности за 

подкрепа.  

През 2020 година разходите за дейностите на Центъра са 102 593 лв., от тях за 

ФРЗ и осигуровки  80 400 лв. и 21 941 лв. за издръжка.   

 

3.Център за обществена подкрепа  /ЦОП/ е делегирана социална дейност, който  

функционира  успешно  вече 10 години  и е с капацитет 15 потребители.  През 2020 г. той 

е обслужил 23 деца и 5 родители. През 2020 г. един потребител е насочен от МКБППМН. 

Средномесечният брой за годината е 20 деца, с които работеха 2 специалисти – психолог 

и социален работник . 

         Услугите, които се предлагат в ЦОП са: 

         • Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо 

се поведение; 

         •   Превенция на отпадането от училище; 

         •   Превенция на агресията сред подрастващите; 

         •   Семейно консултиране и подкрепа; 

         •   Превенция на насилието. 

         Заедно с разработените услуги се работи и в направление културно-масова дейност. 

Изготвен бе културен календар. Дейностите са разпределени по месеци, включващи 

празнуване на лични (рожденни и именни дни) и официални( Великден, Коледа, Нова 

година и т.н.) празници, отбелязване на исторически събития, разходки до  паркове в 

града, посещение на културни мероприятия, посещения на музея, участие на децата в 

традиционните конкурси. По-голяма част от заловените дейности не се осъществиха, 

поради обявената извънредна епидемична обстановка и преминаването на учениите в 

дистанционна форма на обучение. 

Децата посещават центъра по предварително изготвен график, два или три пъти 

седмично според потребностите. При срещите с родители, учители,  възпитатели, 

педагогически съветник и социални работници от О”ЗД” става ясно, че децата имат 

нужда от такъв тип дейност. При по-голяма част от тях се наблюдава постигане на 

заложените цели. Работата продължава  до постигане на положителни резултати. 

С цел повишаване на професионалната компетентност на екипа за предоставяне на 

качествени социални услуги за деца и семейства, специалистите от ЦОП  през 2020 г.  

получиха супервизия от външен специалист.    

             Материалната база на центъра се обогатява ежегодно, като се закупуват различни 

дидактически пособия и материали.  
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             През 2020 година разходите за дейностите на Центъра са 32 976 лв., от тях за ФРЗ 

и осигуровки  29 115 лв. и 3 861 лв. за издръжка.   

             Щатът на ЦОП за 2020 година е: психолог – 1 бр.;    социален работник – 1бр.;  

социален работник – 0.5 бр. и  педадог – 0.5 бр.  

 

4.Домашен     социален     патронаж    /ДСП/   е   общинска    дейност   и   се 

финансира от общината. 

На  територията на общината функционират три патронажа  -  гр.Стралджа,   

с.Войника  и с. Каменец. Капацитетът и на трите е за по 50 потребителя. За 

функционирането им са определени 12 щатни бройки включващи длъжностите – 

домакин, готвач, раб.кухня, калкулант,  шофьор  и медицинска сестра. 

           Услугата „Домашен социален патронаж” предоставя  комплекс от социални 

услуги  предоставяни по домовете свързани с: доставка на храна. Ползвателите на 

услугата през 2020 година са както следва: 

          ۰ ДСП гр.Стралджа -  100 бр. потребители от Стралджа, Зимница, Воденичане, 

Чарда, Джинот, Лозенец, Атолово, Маленово и Палаузово; средно месечно – 94 лица ;  

          ۰ ДСП с. Войника  - 30 бр. от селата Войника, Богорово, Първенец и Люлин ; 

средно месечно – 24 лица ; 

          ۰ ДСП с. Каменец – 20 бр.от селата Каменец, Саранско, Тамарино и Поляна;  

средно месечно – 15 лица. 

           Ползвателите на тази услуга подават комплект от документи до Кмета на 

общината. Въз основа на тях се изготвя доклад предложение за ползване на услугата и 

заповед, след което Кмета на общината сключва договор за ползване на услугата. 

Ползвателите на ДСП заплащат месечна такса в размер от 30 до 50 лева, в която такса 

влизат  храната, разходът за подготовка и транспортните разходи за доставката й. Поради 

намалелия брой потребители на услугата в селата Войника и Каменец и за запазването им 

с решение на общински съвет станаха филиали към ДСП – Стралджа.  

          През 2020 година за дейностите на ДСП от общината са изразходени 239 934  лв. 

От тях за работни заплати и осигуровки - 126 235 лв. и за издръжка 113 699 лв.  

 

        5. В общината функционират 15 клуба на пенсионера, като 3 от тях са в гр. 

Стралджа, а другите в селата: Воденичане, Палаузово, Джинот, Зимница, Лозенец, 

Поляна, Войника, Каменец, Чарда, Маленово, Тамарино и Първенец. В тях са обхванати 

над 480 лица от третата възраст.. Активна дейност развиват клубовете в гр. Стралджа и 

селата: Воденичане, Палаузово, Джинот, Зимница, Лозенец, Поляна, Войника, Каменец, 

Чарда.  За  тях  през изминалата година са изразходени 1897 лв.  за издръжка.                

           Създаден е местен мрежов модел – включващ дейностите, здравеопазване, 

образование, етнически и интеграционни  въпроси, ОбК по ЗД; МКБППМН, 

Консултативен кабинет към МКППМН. 

            Работещите в социалните заведения от общината участват активно в различни 

обучения, курсове и семинари организирани от НСОРБ, МТСП и др. 

 

             През 2020 година общината реализира следните социални  проекти: 

 

           Механизъм за личната помощ - През 2019 г.  е приета Наредба №РД-07-7 за 

включване в Механизма за лична помощ. Благодарение на Механизма се подпомагат 

хора с увреждания, като им се дава възможност да упражняват основните си права, да 

имат избор и активно да се включват в обществото, както и да им се предостави достъп 
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до услуги и социални дейности.  През 2020г.  41 лица са ползватели на социалните 

услуги, обгрижвани от 41 асистента.  Изразходваните средства за 2020 г. са на стойност 

341 841 лв.  

 

През 2020 година се изпълняваше Проект  целева Програма „Топъл обяд у дома в 

условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ -  По Проекта се  предоставяше  храна на 

170 представители на целевите групи за периода от  месец април 2020г.  до   месец юни 

на 2020г.  в работните дни. Бе създадена организация храната да се разнася по домовете 

на потребителите. 

 

 Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” -

Осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на 

персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и 

хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани 

по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България. 

По програмата бяха обслужени 14 лица от 12 домашни помощници, за период от 9 

месеца. Продължителността на програмата  бе до 31.12.2020 г. Стойността на 

изразходваните средства за 2020 г. е 33 402 лв. 

 

Проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост”, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд  

   Продължителността на проекта е две години 2018-2020. Като общи работници 

по него  са назначени  6 лица, а стойността на проекта е 87 484,64лв. 

 

Проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучение и заетост за млади хора”, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

Продължителността на проекта е две години 2018-2020г. Като общи работници по 

него работят 2 младежи до 29 години, а стойността му е 29 282,88лв. 

 

 Национална програма   „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 

От 2018 до 2020 година по програмата  /ЗОХТУ/,  работиха  2 лица на длъжност 

„чистач” в с.Зимница и с.Маленово. Стойността на този проект възлиза на 29 560лв. От 

10.09.2019г  по същата програма е назначено още едно лице на длъжност „работник 

метач“ в гр. Стралджа за период от 2 години. 

 

Проект ,,BG05M90P001-2.040-0099-C01, „Патронажна грижа за нуждаещи се 

лица в община Стралджа и община Болярово“, съгласно договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M90P001-2.040-0099-C01,финансиран по Оперативната 

програма,,Развитие на човешки ресурси“2014-2020 г.,процедура BG05M90P001-

2.040,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. 

Проекта се осъществява в партньорство с община Болярово. Потребителите по 

проекта са 41 лица с увреждания и самотноживеещи хора обгрижвани в домашна среда. 

По проекта работят 3 лица на длъжност  - работник в област социални дейности , 2 лица  

на длъжност  работник в област здравни грижи, 1 шофьор и 1 диспечер. 
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Компонент – 2 от проекта се реализира в периода от 23.05.2019г. до 23.11.2020г.,  

Компонент – 3   се реализира до 31.12.2020г. и Компонент – 4 стартира на 23.11.2020г. и 

ще приключи на 23.05.2021г. 

 

 Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване“, 

Договор № BG05M9OP001-2.066-0001-С01  финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.066 „МИГ-

Стралджа 2016г.“-Проект „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване“   

по процедура  BG05M9OP001-2.066, чрез подхода ВОМР. 

Проекта цели подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално 

включване в отговор на комплексните потребности на хората с увреждания и възрастни в 

риск, с цел преодоляване на риска от изпадане в бедност или социално изключване, 

поради зависимостта им от подкрепа от страна на близки и роднини. 

Обща стойност: 299 999,99, срок на изпълнение: 24 месеца от 16.10.2019 до 

16.10.2021г. 

 

 Проект „Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности на територията на община Стралджа“- обхванати 41 

лица от ромски произход и 5 лица в неравностойно положение. 

 

 Проект  „Инициативи за заетост“-  обучение на 40 лица от следните целеви 

групи: 

- безработни, вкл. продължително безработни или неактивни участници извън 

образование и обучение, над 54г. 

- безработни и неактивни лица на възраст от 30г. до 54г. вкл. 

 

Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община 

Стралджа – 2 ”- наети лица 16 бр., потребители на услугите- 150 деца и 150 семейства. 

Услугата се предлага в обновената, модернизирана и обзаведена сграда. Екип от 

специалисти - лекари, педагози, психолози, медицински и социални работници, 

медиатори работят с деца и родители от етническите малцинства. Провеждат се 

индивидуални и групови консултации, срещи, наблюдение здравето, физическото и 

психомоторно развитие на бебета и деца, превенция на заболеваемостта, грижи за 

семействата. Паралелно с това се осъществяват посещения и по домовете – така 

наречената работа на терен, работа в общността за превенция заболеваемостта, 

информиране и консултиране. 

През 2020 г. за дейностите по проекта са изразходени 127 813 лв. 

 

От 3-ти август 2020г. по „Регионална програма за заетост на област Ямбол 

2020г.“ работиха 5 лица от нашата община на длъжност общ работник. 

Продължителността на програмата  бе до 2-ри декември 2020г. Стойността на този 

проект възлиза на 14 508,20 лв. 

Реализират се и проекти за наемане на млади  специалисти с висше образование в 

системата на общинска администрация.  

Услугите, предоставяни от институциите са с доказано място като потребности, 

качество на предоставяните услуги и професионална квалификация на персонала.      
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       Финансовите средства и щатната обезпеченост, съгласно стандартите за 

финансиране като държавно делегирана дейност, осигуряват основните параметри, 

обезпечаващи функционирането на социалните структури. 

 

Клуб на диабетика – предоставя услуги на потребители с ТЕЛК/НЕЛК, 

съответстващ на дейността на клуба. Дейността им е да  предоставят възможност и 

условия на хората с увреждане да общуват, да организират културни мероприятия, да 

осъществяват социална интеграция. Подпомагат членовете при измерване на кръвното 

налягане и кръвната захар, обучение за самоконтрол, диетолечение и активен живот. 

Ежегодно се осигуряват безплатни противогрипни ваксини на всички членове на клуба. 

 

Клуб на хората с увреждания - подпомага хората с увреждания, обогатява техния 

културен живот и им осигурява информираност по актуални теми и проблеми. 

Предоставят се консултации в областта на социалното подпомагане и ползване на 

социални услуги. Оказва се съдействие при извършване на различни административни 

услуги и други дейности. 

 

Консултативен кабинет към МКБППМН - Консултиране и подкрепа на деца с 

противообществени прояви. 

 

 

 

          От гореизложеното за постигнатите резултати  през 2020 година  в развитието на 

социалните услуги, става ясно, че общината  успешно реализира плануваните социални 

услуги.  

 

 

 

 


