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Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Мъглиж 
(2016 – 2020) 

Резюме  

Изработване и приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мъглиж 
 
Законовата рамка за разработването и изпълнението на Общинската стратегия за развитието на социалните 

услуги е залегнала в Закона за социално подпомагане и в Правилника за неговото прилагане. 
Стратегията за развитието на социалните услуги в Община Мъглиж (2016 – 2020) е разработена в съответствие 

с Общинския план за развитие на Община Мъглиж (2014 – 2020), Общинската стратегия за закрила на детето и 
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора. 
Общинската стратегия надгражда и доразвива стратегията за социални услуги от изминалия период 2011-2015 

г. и е  структурирана на базата на изводите и препоръките от проведено проучване на нуждите на групите в риск в 
община Мъглиж през периода ноември-декември 2015 г. Подробният финален доклад „ООббщщииннссккии  ааннааллиизз  ннаа 
социалната и демографска ссииттууаацциияя  ии  ооццееннккаа  ннаа  ппооттррееббннооссттииттее  вв  ООббщщииннаа  ММъъггллии  жж  --  22001155  ггооддииннаа””     е включен 
в Приложение №1 към стратегията. Анализът е изготвен от работна група, която е определена със заповед № РД-
09-468/03.12.2015 г. на кмета на община Мъглиж и включва представители от общинска администрация и Дирекция 
„Социално подпомагане” гр. Мъглиж.  
Общинската стратегия за развитието на социалните услуги има за цел да се осигурят  качествени и достъпни 

социални услуги в общината, които да допринесат за подобряване качеството на живот, максимална 
самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за общностите в риск, като се спазва основната ценност в 
социалната работа - правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение 
на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст и социално положение. 
 

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 

1. Контекст 
Общинското планиране премина през четири етапа: 

� Създаване на организация за изготвяне на анализ и демографска структура в община Мъглиж.  
� Изготвяне на общински анализ. 
� Фактическо изработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги. 
� Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги и план за изпълнението й. 
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1.1. Обхват и фокус на стратегията 
Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. обхваща социалните услуги и мерки,  

необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в 
община Мъглиж.  
Тя е изготвена на основата на Аналитичен доклад, който е продукт на съвместните усилия на работна група, 

която е определена със заповед на кмета на община Мъглиж и включва представители от общинска 
администрация и Дирекция „Социално подпомагане” гр. Мъглиж.  
В Аналитичния доклад са включени:  
� Проучване и оценка на ситуацията и потребностите на рисковите групи,  
� Събиране и обобщаване на общи статистически данни,  
� Обобщаване на данните за рисковите групи,  
� Изготвяне на карта на наличните социални услуги, 
� Оценка на потребностите и дефицитите от социални услуги.  

1.2. Времеви обхват 
       Времевия обхват на Стратегията е обвързан с факта, че  планираните услуги и мерки за социално включване 
ще се изпълняват на територията на общината през следващите пет години (2016 – 2020 г.) като част от 
изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Стара Загора .  
1.3. Географски обхват 
       Географския обхват на  Стратегията е съобразен с общинската рамка, като  параметрите на социалните услуги 
са във всяко населено място от територията на общината.  
1.4. Съответствие с международни, национални и местни политики 

Общинската  стратегия следва принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на 
Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на 
детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за 
интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови 
нормативни актове. 

Сред основните принципи и документи, с които е съобразена Стратегията са Международна харта за правата 
на човека на ООН, Конвенция на ООН за правата на детето,  Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания 
и Факултативния протокол, Европейска социална харта, Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията, 
Харта на основните права на ЕС, Европейска харта на правата и отговорностите на възрастните хора, нуждаещи се 
от дългосрочни грижи и помощ, Европейска стратегия за здравеопазване, Стандартни правила за 
равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания на ООН, Европейска стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010 – 2020 г. и Европейска харта на предоставящите грижа в семейството. 
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2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Мъглиж  
Общинската стратегия е базирана на изводите и препоръките от направеното проучване на ситуацията в 

община Мъглиж, обобщени в Общинския  анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Мъглиж 
(Приложение № 1). Проучването на ситуацията в община Мъглиж е фокусирано върху нуждите от социални услуги, 
съществуващите политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в 
общината. Изводите от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за планирането на социални 
услуги. 

 
2.1. Тенденции в развитието на Община Мъглиж 

2.1.1. Обща характеристика на общината 

Община Мъглиж се намира в Южна България, в източната част на Подбалканската Казанлъшка котловина. 
Територията на община Мъглиж е 389 кв.км. и представлява 7.55% от територията на област Стара Загора. Тя е 
една от 11-те общини в област Стара Загора. По брой население се нарежда на 7-мо място с гъстотата на 
населението  26.2 души/км2 ,  която е значително по-ниска от средната за област Стара Загора (64.7 души/км2). 

      Една част от територията на общината се простира в Казанлъшкото поле, а друга част в Стара планина и 
Средна гора. Над морското равнище варира от 265 метра до 1485 метра. Основната част от землището на 
общината е разположено в планински район. 
      Общината има 15 населени места с административен център град Мъглиж и общо население към 30 юни 2015 г. 
от 11 998 жители. От тях 6 016 мъже и 5 982 жени.     
 
      2.1.2. Население – демографска характеристика  

      По население община Мъглиж попада в категорията на малките общини в България (от 10 000 до 30 000 
жители). 
      От преброяването на населението в Република България през 2011 година, общият брой на населението на 
община Мъглиж  е 12 256 души.  
      По данни от локалната база данни на ГРАО, общия брой на населението на общината към 30 юни 2015 г. е 
11 998 жители.  
      Изводът е, че съществува тенденция за трайно намаляване на населението на общината.  
      Причините за това са комплексни. Този процес може да бъде обяснен с намалената раждаемост, увеличената 
смъртност и миграционните процеси. Безспорно една от основните причини е икономическа. Дълбоката криза на 
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местната икономика, довела до нищожен ръст на разкриване на нови работни места, не съответстващ на 
необходимостта от работни места, продължава да бъде една от основните причини за миграция на населението. 
Друг важен фактор са големите различия в условията на живот в населените места на общината и тези в близките 
градове. Недостатъчните средства в общинския бюджет рефлектират върху качеството на здравеопазването, 
социалните услуги, благоустрояването на населените места, което води до намаляване на населението в 
населените места на общината. 
      Съотношението между градското и селско население в общината е приблизително 1 към 4, като селското 
население е около 4 пъти повече от градското.  
      В административната структура на общината влизат 1 общински кмет и 7 кметства, управлявани от пряко 
избрани на местните избори през 2015 г. от населението кметове. Останалите 2 кметства се управляват от кметски 
наместници, избрани от Общински съвет Мъглиж.  
      Селищната мрежа е изградена равномерно в цялата територия на община Мъглиж. За това е повлияло преди 
всичко преминаващите през нея основни за страната пътни артерии.   
      В общинския център гр. Мъглиж и селата Ягода, Ветрен, Дъбово и Тулово е концентрирано 84% от цялото 
население на общината. С относително стабилно демографско развитие се характеризират селата  Ветрен, Дъбово 
и Тулово. В с. Шаново и с. Юлиево е преобладаващо възрастно население. Село Ягода е с относително голям 
процент турско и купанарско  население, но и със силно изразен миграционен процес. Процес на силно намаляване 
броя на живеещите през последните години се наблюдава и в балканските села, в които живеят предимно 
възрастни хора.  
      Селата Селце, Сливито, Яворовец, Радунци, Борущица и Държавен, които са разположени в Стара планина са 
с население под 50 души. 
      В село Зимница се наблюдава увеличаване на броя на населението, но трябва да се отбележи, че 84 % от 
населението е от ромски произход.   
       
        2.1.3. Структура на населението 

       Възрастовата структура на населението се влияе от промените в раждаемостта, смъртността и миграцията. 
       Население на община Мъглиж - брой, структура по възраст и пол (към 30 юни 2015 г., данни от Локална база 
данни на ГРАО). 
 
Детско население 

№  Постоянен 
адрес 

1. Момчета от 0 до 3 навършени години 63 
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2. Момичета от 0 до 3 навършени години 62 
3. Момчета от 4 до 7 навършени години 314 
4. Момичета от 4 до 7 навършени години 296 
5. Момчета от 8 до 14 навършени години 587 
6. Момичета от 8 до 14 навършени години 519 
7. Момчета от 15 до 18 навършени години 313 
8. Момичета от 15 до 18 навършени години 284 
 Общо детско население от 0 до 18 години 2438 

 
Пълнолетно население 

№  Постоянен 
адрес 

1. Мъже от 19 до 29 навършени години 996 
2. Жени от 19 до 29 навършени години 823 
3. Мъже от 30 до 62 навършени години 2 794 
4. Жени от 30 до 59 навършени години 2 410 
5. Мъже от 63 до 75 навършени години 657 
6. Жени от 60 до 75 навършени години 1 087 
7. Мъже  над 76 години 292 
8. Жени над 76 години 501 
 Общо пълнолетно население 9 560 

  
       При население 11 998 жители в общината, делът на отделните групи е следният: 

• Под трудоспособно население - 2 438 души 

• Трудоспособно население – 7 023 души 

• Над трудоспособно население – 2 537 души 

         Възрастовата структура на населението  в община Мъглиж е следната: 
• Население от 0 до 18 години - 20 % 

• Население от 19 до 64 години  - 59 % 

• Население над 65 години – 21 % 
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        Наблюдава се тенденция на непрекъснато и устойчиво намаляване на населението под и в трудоспособна 
възраст и увеличаване на населението в над трудоспособна възраст. По-голямата част от населението в пенсионна 
възраст са хора, които са самотно живеещи в селата. Това налага да се планират и разкрият социални  услуги за 
задоволяване потребностите на тази група от хора.  
 
 2.1.4. Раждаемост, смъртност, прираст 

                       Раждания-общ брой живородени деца в общината  
година                       Общо момчета момичета 
2010  150 84 66 
2011  143 76 67 
2012 132 65 67 
2013 139 71 68 
2014 121 59 62 
до 30 юни 2015 г. 56 31 25 
Общо 741 386 355 

 
                   Статистическите данни за родените и починалите жители на  
                      територията на община Мъглиж за периода 2010-2015 г. 

година                       Починали 
общо 

Родени 
общо 

Естествен  
прираст 
 

2010  170 150 - 20 
2011  172 143 - 29 
2012 193 132 - 61 
2013 185 139 - 46 
2014 205 121 - 84 
до 30 юни 2015 г. 78 56 - 22 
Общо 1 003 741 - 262 

      

      Естественото движение на населението е един от основните компоненти, оказващи влияние върху динамиката 
на неговото развитие и възрастовата му структура. Бавният ръст на раждаемостта и покачването на смъртността са 
причина за неблагоприятните изменения на показателя „естествен прираст”, който е с отрицателни стойности.  



 7

      За периода 2011-2015 г. се наблюдава намаляване броя на населението в Общината с общо 833 души или с 
6.8%; 

2.2. Икономическо развитие на община Мъглиж 

        Икономическото развитие на Община Мъглиж през последните години се характеризира с общите белези на 
икономическото развитие на страната като цяло.  

   Основните икономически сектори, които имат принос за икономиката на общината са: 

- селско, горско и рибно стопанство;  

- преработваща промишленост; 

- транспорт, складиране и площи.  

        Селското стопанство е традиционен и основен отрасъл, който се развива устойчиво с плавен ръст на 
приходите от дейността. Земеделските земи заемат основна част от общинската територия – 37% при средна 
стойност за страната 58.7%; 

        Регистрираните средства за подслон към 2015г. са общо 10 на брой, съответно в гр. Мъглиж, с. Ягода, с. Селце 
и с. Борущица. Общият брой на легловата база е 168. Общият брой на ресторантьорските обекти е 24 с общ 
капацитет 670 места. Като цяло липсва необходимата туристическа инфраструктура за развитието на туризма в 
Общината и не се използва наличния потенциал. 

2.2.1. Селско и горско стопанство 
В община Мъглиж съществуват благоприятни условия и традиции в сферата на горското и селското 

стопанство. Основни производствени структури в аграрния сектор в гр. Мъглиж и селата Дъбово, Ветрен, Юлиево и 
Зимница са зедеделските кооперации. Не малък е броя на регистриралите се земеделски производители, които 
печелят проекти по определени мерки на Програмата за развитие на селските райони, получили средства от ЕС и 
по други програми. По този начин се възстановяват традициите в отглеждане на трайни насаждения и се създават 
такива масиви. 

В региона се отглеждат трайни насаждения. Добри доходи и заетост осигурява отглеждането на етерично-
маслени култури, овощия, лозя и др..  

 
2.2.2. Животновъдство  
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Въпреки, че община Мъглиж разполага с благоприятни природно-климатични дадености и традиции за 
планинско и полупланинско животновъдство, то не се развива достатъчно. Наличните пасища и мери създават 
възможност за изхранване на животните на открито, което е предпоставка за снижаване на себестойността на 
отглежданите животни. Развитието на животновъдството във ферми може да се осъществява само при спазване на 
всички изисквания на ЕС. 

 
2.2.3. Туризъм 
В общината съществуват възможности за развитие на различни форми на туризъм, които не се използват 

пълноценно и оказват ограничено въздействие за икономиката. Основно направление в туризма са балнолечението 
и селския туризъм. Една от силно флуорните слабоминерализирани минерални води на България се намира на 
територията на община Мъглиж – в с. Ягода. 

Защитените местности на територията на Общината са: „Мъглижката клисура", „Туловска курия", „Юлиевска 
курия" и „Ветренска курия", както и природните забележителности „Малкият скок", „Големият скок", „Момите", 
„Винишки камък ", „Чепелев камък", „Група дървета“ и „Топлата дупка", които в комбинация с богата природа, са 
предпоставка за развитието на туризма в Общината.    

 2.2.4. Състояние на инфраструктурата, транспортни връзки 
         Географското разположение на общината определя нейното важно кръстопътно положение по осите изток-
запад и север-юг, което е предпоставка за висока транспортна наситеност. Решаващи за функционирането на 
транспортната система са преминаващите през територията на общината два главни транспортни коридора – 
Европейският транспортен коридор № 9, свързващ Европа през Дунав с Бяло море, пресичащ общината в посока 
север - юг и националният транспортен коридор, преминаващ през територията й в посока запад-изток. 
Територията на общината се пресича от първокласен път І-6 София -Бургас, както и първокласен път І–5 Русе - 
Хасково. В посока запад - изток през общината преминава ж.п. линията София – Карлово - Бургас, а в посока север 
– юг - ж.п. линия Русе - Подкова. На територията на общината се намират железопътните  гари в с. Тулово и с. 
Дъбово, които имат важни разпределителни функции за железопътната мрежа на страната. 
 
Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура. 
 
         Пътната мрежа на територията на общината възлиза на 118 км, близо 1/3 от които са първокласни пътища. 
Гъстотата й е 306 км/1 000 км2, близка до средната за страната (336 км/1 000 км2).  
         През землището на общината преминават около 23 км. от главен път І-6 и около 12 км от първокласен път І-5. 
Техническото изпълнение и сигурност като цяло отговарят на националните и европейски стандарти.  
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         В общинската пътна мрежа липсват второкласни пътища. Третокласната пътна мрежа е представена от 21 км 
от пътя ІІІ-609, преминаващ през Стара планина и осъществяващ връзка с населените места от съседните области 
Габрово и Велико Търново. Четвъртокласните пътища в Общината са общо 62 км.  
 
         През 2012г. се изпълни договор за финансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на техническата 
инфраструктура на община Мъглиж”, финансиран по ПРСР. 
  
Автобусен транспорт. 
 Община Мъглиж е включена в транспортната схема на междуобщинската автобусна мрежа, която свързва гр. 
Мъглиж с гр. Стара Загора и гр. Казанлък, както и с общините Гурково и Николаево. Автобусните  линии са  23 броя  
и се движат по следните маршрути: 

• гр. Мъглиж – с. Тулово - с. Ягода - гр. Стара Загора; 

• гр. Казанлък – гр. Мъглиж – с. Тулово – с. Ягода – с. Юлиево – с. Шаново – с. Зимница – с. Паничерево – 
гр. Нова Загора; 

• гр. Казанлък – гр. Мъглиж – с. Дъбово – с. Ветрен – с. Николаево – гр. Гурково; 

• гр. Казанлък – гр. Мъглиж – с. Дъбово – с. Радунци; 

• с. Ягода – гр. Стара Загора; 

• гр. Казанлък – гр. Мъглиж – с. Дъбово – с. Ветрен – с. Николаево – гр. Гурково – гр. Твърдица; 

Железопътен транспорт. 
 Железопътната мрежа в община Мъглиж е с обща дължина на ж.п. линиите около 51 км. и гъстота средно 132 
км. на 1000 км2, няколкократно по-голяма от средната гъстота на ж.п. мрежа за страната – 40 км. на 1000 км2. През 
територията преминават части от главни железопътни линии № 3 – София – Казанлък – Карнобат – Варна и №4 – 
Русе - Подкова. Железопътните линии са елемент на двата транспортни коридора, преминаващи през общината. 
 Железопътните трасета са еднолинейни с изключение на участъка с. Тулово - с. Зимница, който е удвоен. 
Линиите са електрифицирани. На територията на общината съществува добра система от функциониращи гари, с 
достатъчно коловозно обезпечение.  
  
Доходи, заетост и безработица 
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Заетостта и безработицата играят определяща роля по отношение цялостното икономическо развитие на 
общността.  

По данни на Дирекция „Бюро по труда” броя на безработните лица  за периода от 31.12.2010 г. до 30.06.2015 
г. е: 

 
Регистрирани безработни лица, към 31.12.2010 г. 665 
Регистрирани безработни лица, към 31.12.2011 г. 772 
Регистрирани безработни лица, към 31.12.2012 г. 933 
Регистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г. 1 038 
Регистрирани безработни лица, към 31.12.2014 г. 938 
Регистрирани безработни лица, към 30.06.2015 г. 861 

 
      Профил на безработните лица към 30.06.2015 г. – рискови групи безработни. 

 
Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно 
образование 

664 

Брой безработни лица с намалена работоспособност  28 
Брой безработни младежи от 18 до 29 години 168 
Брой безработни лица на възраст над 55 години 171 
Брой безработни лица с регистрация над 1 година 553 

 
       Към  30.06.2015  икономически активното население в Общината наброява  7 023 души. Неговият брой е 
намалял незначително в сравнение с предходните години. 

 
Година икономически 

активни 
безработни 

2011 8 403 636 
Към 30 юни 2015 г. 7 023 861 
 

         Безработицата е вторият основен елемент на пазара на труда. За община Мъглиж безработицата остава 
трайно висока, поддържаща значително по-високи нива от средните за страната и областта. Анализът на данните 
показва наличието на тенденция към покачване нивото на безработицата за общината, независимо от известни 
колебания през годините. 
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         Голяма част от безработното население на Общината е от ромски произход и преобладават лица с основно и 
по-ниско образование и без квалификация.  
         През последните години броят на безработните в Общината се повишава. Основна причина за налагането на 
тази тенденция е сравнително малкия брой работни места, които предлага местната икономика. Община Мъглиж 
участва в различни програми за заетост на Министерството на труда и социалната политика, но това не оказва 
активно въздействие върху процесите на заетостта и намаляване на безработицата. 
 
     Изводи за безработицата в общината       

• Дълготрайна безработица за лица с основно и начално образование, които са без професионална 
квалификация; 

• Стагнация на пазара на труда – търсенето на работна сила не отбелязва ръст;  

2.3. Здравеопазване 
 

2.3.1. Здравен статус на населението 
               Голяма част от населението в общината няма достъп до здравни услуги, поради факта, че са безработни и 
са без здравно осигуряване.   

   По данни на РЗИ Стара Загора за област Стара Загора за 2014 г. разпределението на първично 
инвалидизирани лица по тежест на инвалидност и възраст е следното: 

 
възраст Над 90% 

с ч.п. 
Над 90%  
без ч.п. 

71-90 % 50-70 % До 50 % общо 

16-19 
години 

4 0 1 5 4 14 

20-29 
години 

3 2 8 19 19 51 

30-39 
години 

3 13 39 56 27 138 

40-49 
години 

6 35 71 121 69 302 

50-59 16 69 142 212 169 608 
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години 

60-64 
години 

20 47 114 121 55 357 

Над 65 
години 

228 177 415 191 49 1060 

всичко 280 343 

 

790 725 392 2530 

 
Разпределение на всички инвалиди-освидетелствани и преосвидетелствани, по срок на инвалидност: 
 
Срок на 
инвалидност 

Над 90% 
с ч.п. 

Над 90%  
без ч.п. 

71-90 % 50-70 % До 50 % общо 

1 година 98 280 520 707 93 1 698 

2 години 50 206 610 1 014 380 2 260 

3 години 111 170 580 809 150 1 820 

Пожизнен 453 301 647 317 65 1 783 

Всичко  712 957 2 357 2 847 688 7 561 

 
    Данни за първична инвалидност на 10 000 души население над 16 години 

� Водещо заболяване е хронична исхемична болест на сърцето, със стойност на показателя - 8.694; 

� Есенциална хипертония – със стойност на показателя 5.700 

� Инсулинозависим диабет- 5.123; 

� Мозъчно съдова болест и новообразувания на млечната жлеза- 4.041 

� Други. 

 
Данни за деца с увреждания до 16 годишна възраст 
 
      Разпределение на първично инвалидизираните деца до 16 години по тежест на инвалидност и възраст през 
2014  г. за област Стара Загора. 
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Възраст Над 90% 71-90 % 50-70 % До 50 % общо 

От 0 до 4 г. 23 26 52 75 176 

От 5 до 9 г. 8 10 29 40 87 

От 10 до16 г. 6 10 18 25 59 

       
       Първично инвалидизирани деца до 16 години по диагноза: 

� Заболявания на дихателната система – 148 деца 

� Психични и поведенчески разстройства – 53 деца 

� Вродени аномалии - 53 деца 

� Заболявания на нервната система - 42 деца 

 

Детска смъртност 
 
Брой починали деца: 
 

Година До 1 

годишна възраст 

От 1 до 5 годишна 
възраст 

2010 2 0 

2011 2 0 

2012 2 0 

2013 2 0 

2014 1 3 

2015 до 30.06. 1 0 

 

Състояние на системата на здравно обслужване и мрежата от лечебни заведения 

Извънболнична медицинска помощ 
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         Здравното обслужване на населението на територията на община Мъглиж се осигурява от: 

• общопрактикуващи лекари и стоматолози; 
• оказване на специализирана медицинска помощ;  
• оказване на спешна медицинска помощ;  
• училищно и детско здравеопазване.  

          В гр. Мъглиж са разкрити кардиологични и неврологични специализирани кабинети. 

Лекарските и дентални практики са разпределени съгласно методическите изискванията за минимален брой 
практики. При разпределението на лекарските практики е съобразено средния брой население, обслужвано от един 
лекар да не надвишава 1 720 души и средното разстояние между центровете на лекарските практики и най-
отдалечените от тях населени места да не надвишава 10 км. 

Спешна медицинска помощ 

 Спешна медицинска помощ се оказва от филиал на Спешен медицински център – гр. Казанлък.  

Болнична помощ 

 Болнична помощ на територията на Общината не се осъществява.  

Училищно и детско здравеопазване 

 Във всички училища и детски градини в община Мъглиж функционират здравни кабинети, които се обслужват 
от 7 медицински специалисти. Кабинетите разполагат с необходимите лекарства и медицинско оборудване за 
оказване на спешна помощ, съгласно нормативната уредба за предоставяне на качествено училищно и детско 
здравеопазване. Във всички населени места на общината медицинските специалисти провеждат информационни и 
превантивни програми, насочени към превенция на рисково поведение и утвърждаване на здравословен начин на 
живот сред децата,  учениците и техните родители. 

Изводи: 
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• В общината не се извършва болнична помощ, което налага тя да се осъществява в болничните 
заведения на други общини. Това е предпоставка   за неравнопоставеност при достъпа до здравни 
услуги. 

• В малките и отдалечени населени места липсват аптеки; 
• В общината е осигурено качествено училищно и детско здравеопазване. 

2.4. Образование  
В населените места на територията на община Мъглиж функционират следните училища и детски заведения:  

 
град Мъглиж 
ОДЗ „Камбанка” , ОУ „Христо Ботев”, ПГСС „Гео Милев” и ПУ-И „Д-р Петър Берон” 
 
село  Ягода 
ОДЗ „1-ви юни” и  ОУ „Христо Ботев” 
 
село Дъбово 
ОДЗ „Детелина” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
 
село Ветрен 
ЦДГ „Здравец” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
 
село Тулово 
ЦДГ „Снежанка” и ОУ „Христо Смирненски” 
 
село Зимница 
ЦДГ „Златната рибка” и НУ „Св. Паисий Хилендарски” 
 
село Юлиево 
ЦДГ „Радост”  

През 2015 г. в детските заведения се отглеждат и обучават 333  деца в общо 16 групи. На територията на 
община Мъглиж няма Детски ясли и Детска млечна кухня. Има разкрити яслени групи към ОДЗ „Камбанка”, ОДЗ 
„Детелина” и ОДЗ „1-ви юни”. Децата на 5 и 6 години са обхванати в подготвителни групи. 
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       ПГСС „Гео Милев”- гр. Мъглиж е единственото среднообразователно училище в община Мъглиж, в което 
младежите от региона могат да завършат средното си образование. Основните специалности с редовна форма на 
обучение са: агроекология, механизация на селското стопанство, горско стопанство и дърводобив, горско и ловно 
стопанство, а специалностите със задочна форма на обучение са: лесокултурни дейности и малък и среден бизнес.  

      През учебната 2014/2015 г. в училищата са формирани 68 броя паралелки с  1174 ученици. В община Мъглиж са 
създадени  две средищни училища: ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” в с. Ветрен и ОУ „Христо Ботев” в с. Ягода. 
Транспортът на учениците от населените места до средищните училища и обратно е осигурен с училищни 
автобуси. В средищните училищата се провежда целодневна форма на обучение на пътуващите ученици и е 
осигурено столово хранене.  

На територията на общината в училищата и детските заведения се обучават интегрирано, по индивидуални 
образователни програми, деца и ученици със СОП. С тях работят ресурсни учители, логопеди и психолози от РЦ за 
ПИОВДУ СОП - гр. Стара Загора.  

 Материално – техническата база на детските и учебните заведения е в относително добро състояние. През 
периода от 2011 г. до 2015 г. е извършен основен ремонт на сграда на ЦДГ с. Зимница, ОДЗ с. Ягода, ОДЗ гр. 
Мъглиж, ОДЗ с. Дъбово и ЦДГ с. Ветрен. 

Основни проблеми в сферата на образованието в община Мъглиж: 

� обхващане и задържане в училище на всички подлежащи на задължително училищно обучение;  

� отпадане на ученици от ромски произход или на такива, чиито родители са в чужбина; 

� недобро владеене на български език от децата постъпващи в първи клас, за които българският език не е 

майчин, което води до недостатъчно усвояване на учебното съдържание; 

� намаляване броя на учениците в училище по демографски причини, поради което  води до обучение в слети 

паралелки;  

� трудности при адаптиране на децата от етническите малцинства в детската градина и училището и липса на 

училищна готовност при постъпване в първи клас;  
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� ниска квалификация и грамотност на родителите от ромската общност; 

� нездрава семейна среда; 

� голям брой отсъствия на учениците от учебни занятия, които са резултат основно от занижения родителски 

контрол; 

� нарастване на броя на учениците с поведенчески проблеми и увеличаване на случаите на агресия в 

училище.  

Изводи: 

1. Във всички населени места работят детски заведения, които разполагат с добра материално-техническа 
база; 

2. В общината е изградена добра училищна мрежа, която разполага с добра материално-техническа база; 

3. В по-голямата част от училищата и детските заведения се обучават основно деца и ученици от ромски 
произход. Това налага да се придобие допълнителна квалификация от учителите за работа в 
мултиетническа среда.  

2.5. Жилищни условия 

Община Мъглиж се формира на базата на селищна мрежа, състояща се от 15 населени места. 
Административен център е град Мъглиж.  В административната структура на общината се включват 7 кметства в 
селата Тулово, Ягода, Юлиево, Дъбово, Зимница, Ветрен и Шаново управлявани от пряко избрани от населението 
кметове.  
 
2.5.1. Жилищен фонд, домакинства и семейства 

По данни   на   НСИ,   в  края   на 2015 г.   общият  брой  жилища   в общината  е 6705  като основната част от 
тях - 2160 са построени до 1949 г. След 1990 г. следва рязък спад в строителството, като до края на 1999г. са 
построени 350 жилища, а до 2010 г. - само 289.  Много по - голям брой от тях са в гр. Мъглиж и селата – Ягода, 
Ветрен, Тулово и Дъбово. Голяма част от жилищата са в недобро състояние. Основната част от жилищата са 
собственост на физически лица. Съвсем незначителен дял се пада на жилища общинска собственост, на търговски 
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дружества, на обществени или кооперативни организации. Сериозен проблем във всички селища на общината 
представлява липсата на канализация и пречиствателни съоръжения за отпадъчните води, с което се влошава  
качеството на жизнената среда в населените места.  

В почти всички населени места на общината има изградени махали, които се населяват от роми. Тези 
квартали са основно с незаконно строителство, без изградена инфраструктура.  

Изводи: 
1. Селищната мрежа в община Мъглиж е сравнително равномерно изградена и обхваща 15 населени места с 
административен център гр. Мъглиж. 

2. Съгласно категоризацията на общините, община Мъглиж попада в четвърта категория общини. 

3. Съгласно квалификацията на населените места, по смисъла на териториалното и селищно устройство, 
населените места в Общината попадат в следните категории: един много малък град, четири средни села, 
три малки села  и седем много малки села. 

4. Недобро състояние на жилищния фонд в Общината; 

5. В населените места са обособени ромски махали с незаконно строителство и без инфраструктура. 

6. В населените места липсва канализация и пречиствателни съоръжения за отпадъчните води. 

2.5.2. Индентифициране на групите в риск в община Мъглиж 
 
Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението 

Основни фактори, които пораждат риск за различни групи от населението са: 

•  Безработица и ограничен достъп до заетост; 

•  Ниски доходи и зависимост от подкрепата на близки – (възрастни с увреждания с нужда от подкрепа във 

всекидневния живот,  хора в пенсионна възраст); 
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•  Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства, със здравословни и 

образователни проблеми;  

•  Увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на член от семейството; 

•  Ниско образование (включително и неграмотност), липса на професионална квалификация, които водят до 

неравностойна позиция на пазара на труда и социална изолация; 

•  Социално изключване и принадлежност към уязвими етнически малцинства и семейства, в които децата 

рискуват да повторят социалния модел на родителите си – характерно за населени места и квартали с компактни 

групи етнически малцинства; 

•  Изолираност на населеното място с нарушени транспортни връзки и комуникация с общинския и областния 

център;  

•  Възраст – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в изолираните малки населени места, с 

крайно ограничен достъп до здравна грижа и услуги.  

 
Характеристика на рисковите групи в община Мъглиж 

Деца, отглеждани извън биологичното семейство 

• Деца, изоставени на ниво родилен дом 

• Деца, настанени в специализирани институции 

• Деца, настанени в резидентни услуги в общността 

• Деца, настанени при близки или роднини 

• Деца, настанени в приемни семейства 

Приоритетни направления за подкрепа: 

� Превенция на отделянето на детето от семейството;  
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� Подкрепа на семейства в риск (многодетни социално слаби семейства, социално слаби семейства, 

непълнолетни майки, самотни родители) след раждането на детето с цел превенция на изоставянето; 

� Изграждане на родителски капацитет и умения за отговорно родителство;  

� Подкрепа на семействата при решаване на социалните им проблем;  

� Подпомагане на семействата за подобряване на взаимоотношенията с децата и улесняване връзката 

дете - родител; 

� Подобряване на качеството на образование на децата; 

� Изграждане на умения и навици за самостоятелен живот. 

 

Деца, отглеждани в семейството 

• Деца с увреждания 

Приоритетни направления за подкрепа: 

� Превенция на отделянето на детето от семейството, чрез ранна интервенция; консултиране, подкрепа за 

обучения и осигуряване на добра грижа; 

� Осигуряване на повече форми на по часова и дневна грижа; 

� Включване на децата в системата на образование; 

� Интеграция на децата с увреждания с връстниците им; 

� Осигуряване на достъпна среда; 

� Подкрепа на родителите на деца с увреждания за осигуряване на трудова заетост и на дневни грижи за 

децата.  
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• Деца, отглеждани в семейства в риск – деца на непълнолетни родители; деца в многодетни семейства 

и деца на самотни родители 

Приоритетни направления за подкрепа: 

� Превенция на отделянето на детето от семейството, чрез ранна интервенция, консултиране и осигуряване 

на добра грижа; 

� Изграждане на родителски капацитет и умения за отговорно родителство;  

� Подкрепа на семействата при решаване на социалните им проблеми;  

�  Подпомагане на семействата за подобряване на взаимоотношенията с децата и улесняване връзката 

дете - родител; 

 

• Деца, отпаднали от училище 

Приоритетни направления за подкрепа: 

� Включване на учениците в допълнителна подготовка по български език; 

� Ангажиране на свободното време на учениците; 

� Увеличаване на привлекателността на училището чрез извънкласни занимания; 

� Включване в масови училища; 

� Работа със семейството за развиване на мотивация за образование. 

 

• Деца, жертви на насилие:  

Приоритетни направления за подкрепа: 

� Мерки за осигуряване на защита на децата, жертви на насилие; 
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� Осигуряване на терапия за преодоляване на травмите; 

� Провеждане на информационни кампании с цел осигуряване на широка  обществена и социална подкрепа 

по проблема. 

 

• Деца с проблемно поведение 

Приоритетни направления за подкрепа: 

� осигуряване на подкрепа от родителите и намаляване на агресията в семейна среда; 

� ангажиране на свободното време на децата; 

� подкрепа в училище; 

� осигуряване на подкрепа от психолог при нужда.  

 

• Възрастни с увреждания в семейна среда 

Приоритетни направления за подкрепа: 

� Осигуряване на подкрепа за семейството; 

� Достъпна архитектурна среда; 

� Разширяване на възможностите за развлечение и социализация; 

� Подкрепа в социално включване в общността; 

Стари хора 

 
• Самотни стари хора, живеещи в семейна среда: 

Приоритетни направления за подкрепа: 
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� Подкрепа за ежедневните грижи в дома - помощ при самообслужване, поддържане на хигиена, 

пазаруване, придружаване; 

� Помощ при закупуване на лекарства; 

� Достъп до медицинска помощ и здравни услуги; 

� Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа; 

� Компенсиране на ограничения достъп до социални и здравни услуги в малките населени места.  

 

Уязвими хора и общности в неравностойно положение: 

• Непълнолетни и млади родители 

Приоритетни направления за подкрепа: 

� Изграждане на умения за отговорно родителство; 

� Подкрепа при приемане и отглеждане на детето; 

� Достъп до медицинска помощ и здравни услуги; 

• Безработни  

Хората с основно и по-ниско образование са група в риск от трайно изпадане в състояние на бедност и 

социална изолация. Това обуславя запазването на тенденцията, безработните с основно и по-ниско образование, 

да заемат най-голям относителен дял от регистрираните в Бюрото по труда безработни лица. 

• Етнически общности в неравностойно положение 

Приоритетни направления за подкрепа: 

� Подкрепа на родители в случаи на трайна безработица чрез допълнителна професионална квалификация и 

включване в програми за заетост, при липса на други възможности за заетост; 
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� Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и овладяване на български език; 

� Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната система; 

� Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и конкурентноспособният на пазара на труда; 

� Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение и за подпомагане на 

родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени в извън семейството, както и превенция 

на изоставянето. 

2.6. Изводи за наличните социални услуги в Община Мъглиж 
o Наличните социални услуги в общината са концентрирани в общинския център – гр. Мъглиж и не задоволяват 
в пълен обем потребностите на описаните по-горе рискови групи.  

o Услугите на Домашния социален патронаж са разпределени пропорционално във всички населени места в 
Общината.  

o Във всички по-големи населени места има разкрити Клубове на пенсионера.  
o На територията на Общината няма специализирани институции и не се предоставят услуги от резидентен 
тип; 

o Наличните социални услуги са в семейна среда, не се предоставят услуги от външни доставчици. 
o В Общината има разкрити услуги за превенция на риска от социално изключване само за възрастната част от 
населението. Липсват такива услуги за останалите рискови групи. 

 
Предлаганите социални услуги в община Мъглиж са разпределени както следва: 

o в семейна среда, насочени към възрастните граждани и лицата в недобро здравословно състояние. 
o Дневен център; 
o Клубове на пенсионера 
o Домашен социален патронаж 

 
Общи изводи за услугите за деца:  

o В Общината няма разкрити услуги в общността за деца и семейства с деца от рисковите групи; 
o В Общината няма специализирани институции; 
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o В общината няма услуги резидентен тип.  
 
Общи изводи за услугите за възрастни  и стари хора: 

o Община Мъглиж разполага с добре развити услуги за старите хора в общността и в семейна среда. 
o Необходимо е разкриване на социални услуги, свързани с рехабилитация и превенция на изпадане на лицата 
в неравностойно положение. 

o В Община Мъглиж не  са развити мобилни услуги, които биха имали ефект върху потребностите на уязвими 
групи бездомни лица, бездомни с психични заболявания и лица със зависимости. 

 
Препоръки: 

1. Да се развият  социални услуги за консултация и помощ на деца и семейства в риск; 

2. Да се развиват и усъвършенстват социални услуги, предоставени в дома на потребителите. 

3. Да се въведат мобилни социални услуги, които биха имали ефект върху потребностите на уязвими групи 

като бездомни лица, бездомни с психични заболявания и лица със зависимости. 

4. Необходимо е да се развиват услуги, свързани с целевата група на застрашените от отпадане от 

образователната система, както и на децата с проблемно поведение;  

5. Необходимо е реализиране на процес на подпомагане развитието на капацитета на 

неправителствения сектор за участие в разработването и прилагането на местни политики, чрез 

партньорство с  общината.  

6. Разнообразяване на мрежата от социални услуги и развиване на нови, интегрирани и алтернативни 

услуги, които да съответстват на спецификата на потребностите на рисковите групи в общината и да 

предоставят подкрепа за семейства и отделни общности като цяло;.   

7. Повишаване информираността на обществото по отношение предоставяните социални услуги на 

територията на общината; 
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Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги. 

3. Визия, приоритети, цели 

3.1  Визия  

Стратегия за развитие на социалните  услуги  в община Мъглиж  /2016-2020/ предвижда изграждане на мрежа от  

качествени и достъпни социални услуги, които ще допринесат за подобряване качеството на живот, максимална 

самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за общностите в риск.   

Основната цел е осигуряване на по-добро качество на живот и грижа за специфични общности, групи и 

индивиди в риск в община Мъглиж, чрез достъпна социална защита, качествени социални услуги, равен достъп и 

възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот.  

 Общинската стратегия за развитие на социалните услуги обхваща мерки и услуги, които са необходими за 

осъществяване на ефективна политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в общината, в съответствие с 

техните реални потребности и съвременни стандарти.  

3.2 Ценности и принципи 

Социалната работа има за цел да осигури  възможност на всички хора да развият пълния си потенциал и да 

обогатят живота си. Тя е насочена към удовлетворяване на човешките нужди и развитие на човешкия потенциал, 

намаляване на бедността и освобождаване на уязвимите и потиснатите хора с цел насърчаване на социалното 

включване, разрешаване на проблеми и постигане на промяна. 

Нейните ценности се основават на уважение към равенството, значимостта и достойнството на всички хора.  

При планирането и предоставянето на социални услуги Общинската стратегия следва основните човешки 

права, утвърдени в национални и международни документи и конвенции за защита на правата на човека и 

основните свободи, и за правата на детето и утвърждава следните ценности: 

• Толерантност към всички социални групи; 
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• Зачитане на човешките права и съответствие на социалните услуги с международно признатите права на 

човека и права на детето; 

• Водещи интереси на детето и на потребителите при планиране и предоставяне на социални услуги; 

• Повишаване качеството на живот на децата, семействата, уязвимите общности и индивиди; 

• Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални услуги. 

При изпълнение на планираните дейности и мерки ще бъдат следвани следните принципи и подходи: 

• Социалните услуги, трябва да съответстват на нуждите и потребностите на групите в риск; 

• Осигуряване на равен достъп до услуги за всички рискови групи и уязвими общности, живеещи на 

територията на общината; 

• Повишаване качеството на социалните услуги; 

• Независим живот в семейна среда или в среда близка до нея; 

• Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България. 

 

3.3 Направления на общинската стратегия 

Обсегът на действие на Стратегията е насочен в 5 направления, като изпълнението на заложените цели и 

дейности, ще допринесе за постигане на определената във визията желана промяна в социалната среда и бъдещо 

развитие на социалните услуги.  

Направленията са определени на база идентифицираните социални проблеми в областта и потребностите 

на рисковите групи.   

Направленията са свързани със съдържанието на социалните услуги и са насочени към: 

• Уязвими деца и техните семейства; 

• Лица с увреждания;  
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• Стари хора; 

• Уязвими хора и общности в неравностойно положение; 

• Развитие на човешките ресурси в социалната сфера. 

 

Направление 1: Уязвими деца и техните семейства 

Приоритетите в това направление са насочени към  осигуряване на условия за подобряване качеството на 

живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. 

 В стратегията са включени:  

o социални услуги за превенция на изоставянето и подкрепа развитието на уязвими деца и техните 

семейства;  

o социални услуги за подкрепа на децата с увреждания;  

o дейности за превенция и защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и 

трафик; 

o  осигуряване на равен достъп до предучилищна подготовка и училищно образование. 

 

Направление 2: Лица с увреждания  

Приоритетите в това направление са свързани със социалното включване и интегриране на хората в 

неравностойно положение чрез осигуряване на условия за достоен и пълноценен живот. 

 

Направление 3:  Стари хора 

Приоритет в планирането на грижите за стари хора са услугите в общността, които им предоставят подкрепа 

на място и в домашна среда. Този подход осигурява възможности за старите хора да живеят в своя дом, в позната 
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за тях среда, без да се откъсват от близки и роднини. Цели се да се избегне или поне да се отложи във времето 

необходимостта от резидентна грижа. 

 

Направление 4:  Уязвими хора и общности в неравностойно положение  

 Хората с ниското образование, включително и неграмотни, с липса на професионална квалификация са 

поставени в неравностойно положение на пазара на труда, което засилва още повече социалната им изолация.  

 Целите са да се  приложат мерки за интеграция и реинтеграция, насочени към достъп до професионална 

квалификация, заетост и доходи. Предвидени са мерки и за информиране, консултиране и посредничество за 

достъп до здравни грижи. Прилагане на мерки за превенция на рисково и зависимо поведение,  реинтеграция на 

лица със зависимости и проблемно поведение с цел приобщаване към обществото като цяло. 

 

Направление 5: Развитие на човешките ресурси в социалната сфера. 

Повишаване на квалификацията и уменията на персонала, директно ангажиран в предоставянето на 

социални услуги, чрез специализирани обучения, методическа подкрепа и супервизия. 

Целта е  да се осигури непрекъснато повишаване на капацитета за предоставяне на социални услуги. 

 

 3.3.1. Приоритетни целеви групи 

Планираните дейности в Стратегията за развитие на социалните услуги в община Мъглиж   обхващат всички 

рискови групи, изведени при анализа на ситуацията.  

Целевите групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално включване в община Мъглиж 

са: 

• Деца, отглеждани извън биологичното семейство 
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 Стратегията предвижда комплекс от услуги за повишаване капацитета на родителите с цел реинтеграция 

на децата им, настанени извън семейството,  подкрепа на лицата, предоставящи заместваща грижа, обучение и 

подкрепа на осиновители и на приемни родители, подкрепа на децата, живеещи извън биологичните си семейства.  

• Деца, отглеждани в семейството 

Подкрепата на семействата за превенция на изоставянето на деца и  повишаване качеството на грижа. 

• Други групи деца в риск, 

 Отпадането от училище и липсата на образование е един от най-сериозните фактори за попадане в 

ситуация на множество рискове – бедност, противоречие със закона, насилие, зависимости и др. 

• Пълнолетни лица с увреждания 

Хората с увреждания изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодеността на 

средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи, образователна система. Липсата на подкрепа за 

семействата им води до настаняването на значителен брой хора с увреждания в специализирани институции. 

Услугите и мерките за тези групи целят подкрепа и развитие на умения и способности. 

• Стари хора, самотно живеещи 

Демографските тенденции в общината показват значителен дял на самотни стари хора, голяма част от които 

живеят в отдалечени населени места. Те изпитват затруднения в своето ежедневно обслужване, достъпа до 

здравеопазване и участието в социални мрежи. Услугите за самотните стари хора ще включват подкрепа в тяхното 

ежедневие за задържането им в обичайната им среда.  

• Уязвими хора и общности в неравностойно положение 

 Хора с ниското образование, включително и неграмотни и липсата на професионална квалификация са 

поставени в неравностойно положение на пазара на труда, което засилва още повече социалната им изолация.  
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 Целите са да се  приложат мерки за интеграция и реинтеграция, насочени към достъп до професионална 

квалификация, заетост и доходи. Предвидени са мерки и за информиране, консултиране и посредничество за 

достъп до здравни грижи. Прилагане на мерки за превенция на рисково и зависимо поведение,  реинтеграция на 

лица със зависимости и проблемно поведение с цел приобщаване към обществото като цяло. 

• Лица, ангажирани в процеса на предоставяне на социални услуги  

 За подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги от голямо значение са знанията, 

уменията, подхода на работа на хората, пряко ангажираните с грижите за потребителите, и тези които имат 

отношение към управлението и контрола на качество на предоставяните услуги.  

 Това може да се постигне чрез различни по вид и форма обучения.  

3.4 Приоритети, цели 

3.4.1 Приоритети, общи и специфични цели 

Стратегията за развитие на социалните услуги в община Мъглиж предвижда осигуряване на достъпни и 

качествени социални услуги, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от 

рисковите групи. 

Във всяко приоритетно направление на Стратегията са набелязани приоритети, общи и специфични цели: 

Направление 1: Уязвими деца и техните семейства  

Приоритет:  Превенция на отделянето на детето от семейството. 

Обща цел 1: Създаване на условия за реализиране политики за осигуряване на закрила, равен достъп 

и възможности за развитие и социално включване на уязвими деца и техните семейства. 

 

Специфична цел 1.1:  Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа,  предоставяне на добра 

грижа, социална интеграция и индивидуално развитие на уязвими деца и техните семейства; 
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Специфична цел 1.2: Осигуряване на подкрепа на уязвими семейства за превенция на рисково поведение и 

неглижиране на децата; 

Специфична цел 1.3: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование за децата от рискови общности и уязвими групи; 

 

Направление 2: Лица с увреждания 

Приоритет: Осигуряване на условия за социално включване на лица с увреждания и техните 

семейства. 

Обща цел 2: Развитие на нови социални услуги за социално включване и подобряване качеството на 

съществуващите услуги за лица с увреждания. 

Специфична цел 2.1: Да се осигурят условия за достоен и пълноценен живот на хората с увреждания в 

семейна среда, чрез разкриване на услуги и грижа в общността, насочени както към хората с увреждания така и към 

членовете на семействата им; 

 

Направление 3: Грижа за старите хора 

Приоритет: Подобряване качеството на живот и грижа за старите хора. 

Обща цел 3: Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички населени места в 

общината, като се спазва принципът за независим живот в семейна среда, чрез развитие на мрежа от услуги 

в общността.  

Специфична цел 3.1: Развиване на мрежа от мобилни услуги, предоставяни в домашна среда, с цел 

осигуряване на спокоен и достоен живот на старите хора; 

Специфична цел 3.2: Осигуряване на заместваща грижа и почасови услуги в общността за стари хора; 
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Направление 4: Уязвими хора и общности в неравностойно положение 

Приоритет: Осигуряване на условия за социално включване на уязвими хора и общности в 

неравностойно положение. 

Обща цел 4: Развитие на нови социални услуги в общността за социално включване и подобряване 

качеството на съществуващите услуги за уязвими хора и общности в неравностойно положение. 

 Специфична цел 4.1: Да се създадат условия за социално включване, чрез разкриване на алтернативни 

форми на трудова заетост. 

Обща цел 5: 

 

Направление 5: Развитие на човешките ресурси в социалната сфера. 

Приоритет: Развитие на капацитета за предоставяне на социални услуги. 

Обща цел 5: Подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги, чрез повишаване 

знанията, уменията и мотивацията на работещите в сферата на предоставяне на социални услуги. 

Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги; 

Специфична цел 5.2. Развиване на капацитет за наблюдение, оценка и повишаване качеството на 

социалните услуги. 

 

3.4.2 Индикатори за постиженията на Стратегията в община Мъглиж 

 За оценка на изпълнението на заложените цели и резултатите от тяхното изпълнение в Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги са заложени индикатори, които са характеристика, която може да бъде 

измерена. Индикаторите имат  количествен и качествен характер. 

Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в община Мъглиж са: 

• Намаляване броя на изоставените деца с 20% годишно; 
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• Осигурена подкрепа за поне 75% от уязвимите семейства и деца в ЦОП в община Мъглиж; 

• Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от изоставяне, чрез реинтеграция в семейството, 

настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване (към края на стратегията); 

• Осигурени приемни семейства за 10 деца, чрез увеличения брой приемни семейства до 10  през 2020 г.  

• Обхващане на  80% от децата в задължителна училищна възраст ; 

• Подготвителни класове или групи; 

• Намаление с 80% на отпадналите от училище деца; 

• Увеличен с 20 % брой на учениците от изолирани ромски квартали, завършващи основно и средно образование;  

• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 30% от хората с увреждания – потребители на 

услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент; 

• Предотвратена преждевременна институционализация на минимум 10 самотно живеещи стари хора чрез 

развитите на услуги за грижа в домашна среда (с мобилен компонент); 

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за 20 % от старите хора в община Мъглиж с приоритетно 

обхващане на самотно живеещите 

• Повишен капацитет за управление на СУ на 5 представители на общинска  администрация и Дирекция социално 

подпомагане;  

• Подобрена професионална квалификация и специализирани умения за социална работа на 20 души персонал 

на доставчиците на услуги в община Мъглиж. 

4. Интервенция – социални услуги и мерки 
4.1 Направление 1: Уязвими деца и техните семейства 
 
Приоритет: Повишаване качеството на живот на уязвими деца и техните семейства. 
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Обща цел: Създаване на условия за реализиране политики за осигуряване на закрила, равен достъп и 
възможности за развитие и социално включване на уязвими деца и техните семейства. 
 
Специфична цел 1.1. Създаване на мрежа от социални услуги за подкрепа,  предоставяне на добра грижа, 
социална интеграция и индивидуално развитие на уязвими деца и техните семейства. 
 
Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на 70 % от уязвими деца и семейства в община Мъглиж  чрез разкриване  
на Център за обществена подкрепа в община Мъглиж.   

Планирано е разкриване на услугата Център за обществена подкрепа  (ЦОП) в община Мъглиж, село Тулово 
през 2016 г. с  капацитет  40 потребители. 

Преките дейности на ЦОП включват разнообразни услуги за: 
• Превенция на изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, както и за тяхната реинтеграция; 
• Превенция на девиантно поведение и насилие; 
• Семейно консултиране и подкрепа;  
• Консултиране по проблеми, свързани с развитието на децата от съответната възраст;  
• Индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в семейството;  
• Превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи;  
• Семейно планиране, подготовка за родителство;  
• Обучения в умения за самостоятелен живот; 
• Превантивни програми на ниво училище, информационни кампании;  
• Набиране, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители, обучение и подкрепа на осиновители.  
Центъра за обществена подкрепа да създаде мобилен компонент, с който да се осигурява възможност за 

посещения в дома на семейства в риск, живеещи в изолирани населени места извън общинския център.  
Потребителите на ЦОП се насочват от Дирекция „Социално подпомагане“- Отдел „Закрила на детето” и от 

други свързани структури - медицински специалисти, детски градини и училища, МКБППМН, общинска 
администрация и др.   

Дейност 1.1.1.1. Разкриване на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в община Мъглиж, с. Тулово.    
Услугата ще обслужва потребители от общината. Като цяло ЦОП ще предоставя услуги за следните целеви 

групи: 
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• Семейства с висок риск от изоставяне на децата, отглеждани в тях; 
• деца настанени при роднини и близки и в приемни семейства;  
• семейства, предоставящи заместваща грижа; 
• деца отпаднали или необхванати от образователната система; 
• деца с противообществени прояви и девиантно поведение; 
• кандидати за приемни родители и осиновители и утвърдени такива. 

 Планирано е  услугата да се разкрие през 2016 г. с  капацитет  40 потребители. 
 
Мярка 1.1.2. Изпълнение на комплексна програма за ранно детско развитие в област Стара Загора с обхват на  
40% от уязвимите семейства и деца от общината.  

По тази мярка на територията на общината се осъществяват дейности за насърчаване развитието на деца от 
0 до 7 години. Фокусът на дейностите е насочен към развиване и подобряване на уменията за: 

• родителстване на родители с малки деца, 
• стимулиране на развитието на децата в тази възраст,  
• включване в предучилищна подготовка и училищно образование.  

Дейностите ще включват партньорство между социален, образователен и здравен сектор. 
Дейност 1.1.2.1. Превенция на нежелана и ранна бременност.  
Специалистите от Центъра за обществена подкрепа, здравните медиатори, медицинските специалисти ще 

работят активно по превенция на ранна и нежелана бременност, намаляване риска от изоставяне и 
институционализация на новородени деца и планиране на раждаемостта. 

Дейност 1.1.2.2. Развиване на умения за родителстване и пренатална1 подкрепа.  
Дейността предвижда съвместна работа на ЦОП, здравни медиатори, лични лекари и спешна помощ. 
Фокусът на дейностите е насочен към:  

• Подкрепа, информиране и консултиране за необходимостта от ранна регистрация на бременността;  
• Приоритетно подпомагане на бременната жена - съвместна работа на ЦОП и дирекция „Социално 
подпомагане”  

Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на здравни грижи.  

                                                 
1
преди раждането – възникващ, извършващ се преди раждането 
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Тази дейност ще бъде осъществявана съвместно от ЦОП, общинска администрация, здравни медиатори,  
детски заведения, лични лекари  и ще включва:  

• Проследяване развитието на детето /с висока интензивност през първата  година/;  
• Информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието на детето, с нуждите на детето и 
умения за разпознаването им; 

• Извършване на редовни имунизации.  
Дейност 1.1.2.4. Услуги в подкрепа на родителската грижа за деца до 7 години. Услугите ЩЕ се предоставят 

от ЦОП, общинска администрациа, училища, дирекция “Социално подпомагане”. 
  Чрез мобилни екипи на ЦОП и здравните медиатори ще се насърчава записването на децата в детски 

градини.  
 
Мярка 1.1.3. Създаване на условия за ефективна превенция на изоставянето на деца и настаняването им в 
специализирани институции чрез услуги за подкрепа на биологичното семейство. 

Фокусът на дейностите е насочен към „затваряне на входа” към специализираните институции (СИ) и 
превенция на отделянето на децата от семейството. На ниво родилен дом успешното предотвратяване на 
изоставянето зависи от ранната навременна намеса и продължителността на социалната работа с бъдещата майка 
или родилката, с нейното семейство и близко обкръжение. Предотвратяване изоставянето на деца на по-голяма 
възраст следва да включва комплексни програми за семейна и социална подкрепа, достъп до образование, здравни 
грижи, жилищна политика, заетост и др.  

Дейност 1.1.3.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на новородени деца в биологичното 
семейство. 

Дейностите се реализират от специалисти, работещи в ЦОП, здравните медиатори, общинска 
администрация, Дирекция „Социално подпомагане“ (ОЗД)  

В рамките на дейността следва да се реализират и съвместни инициативи, насочени към: 
• Информиране и консултиране на родилки;  
• Предотвратяване на случаите на скрито осиновяване, включване на проучване в административните 
процедури при припознаване на дете на ниво родилно отделение;  

• Провеждане на информационни кампании и обучения. 
Дейност 1.1.3.2. Подкрепа за развитието на социалните ресурси на уязвими семейства. 
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Дейността ще се осъществявана съвместно от ЦОП, ДСП, Бюро по труда, училища, медицински специалисти, 
общинска администрация и др. и включва: 

• Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и подкрепа, 
• Достъп до административни услуги;  
• Подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за социална подкрепа;  
• Подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране,  
• Квалификация и преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост; 
• Подкрепа за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за здравно осигуряване и 
налични здравни грижи; семейно консултиране; 

• Подкрепа на семействата за преодоляване на семейни кризи и взаимоотношения в семействата.  
 

Мярка 1.1.4. Реализиране в община Мъглиж на програми за превенция и защита на децата от всякакви форми 
на злоупотреба, насилие, експлоатация и трафик.  

Дейностите са насочени към създаване на система от мерки за превенция на: 
• Насилието над деца;  
• Намаляване на агресивното поведение и отношения сред децата и предприемане на мерки за 
ограничаване на насилието от страна на деца.  

• Създаване на чувствителност сред населението за причините и формите на насилие.   
Дейностите се осъществяват от ЦОП, Дирекции „Социално подпомагане“-Отдел „ЗД”,  МКБППМН, органите 

на МВР, медицински специалисти, образователни институции и др.  
Дейност 1.1.4.1. Образователни програми и кампании във всички детски градини и училища, както и в 

рамките на ЦОП, насочени към: 
• Превенция на агресивно поведение сред деца, 
• Разпознаване на насилието и неговите симптоми и развиване на умения за защита от насилие; 
• Провеждане на лекции и дискусии в часа на класа;  
• Организиране на училищни прояви и инициативи на общинско ниво.  
Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от детските градини, училищата, ЦОП, МКБППМН, 

органите на МВР, като се използват материали, разработени от ДАЗД, НПО и други организации.  
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Дейност 1.1.4.2. Обществени кампании за предотвратяване на насилието и други форми на злоупотреба и 
експлоатация.  

Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от МКБППМН, ЦОП, общинска администрация, органите 
на МВР и ще включват теми за различните форми на насилие (физическо, сексуално и психологическо), 
злоупотреба, експлоатация, тежки форми на детски труд, неглижиране. Темите ще са насочени към деца, родители, 
професионалисти и широката общественост. Ще се  използват материали, разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ, НПО и 
други организации. 

Дейност 1.1.4.3. Преодоляване на последиците от преживяното насилие за деца, жертви на насилие и/или 
трафик. 

Услугите за реализация на дейността ще се предоставят от ЦОП  и от мултидисциплинарни екипи на местно 
ниво, като включват консултиране и рехабилитация.   

Дейност 1.1.4.4. Превенция на безнадзорността и тежките форми на експлоатация на детски труд. В рамките 
на дейността ще се реализира: 

Работа на специалисти от ЦОП с уязвими семейства и деца за подобряване на взаимоотношенията в 
семействата, развиване на социалните им ресурси, съдействие за решаване на битови и жилищни проблеми. 

Дейности 1.1.4.5. Усъвършенстване на механизмите за реагиране в случаите на насилие над деца.  
Дейността ще се реализира от Екипа за реализация на Координационния механизъм за взаимодействие в 

случаи на деца жертви на насилие и в риск от насилие и при кризисна интервенция, ЦОП, органи на МВР на местно 
ниво, МКБППМН:  

• Утвърждаване на местно ниво на практиките и механизмите за действие регламентирани в 
Координационния механизъм;   

• Предоставяне на полицейска закрила и на специализирана подкрепа на пострадалите от насилие и при 
кризисни интервенции. 

 
Мярка 1.1.5. Включване на  90% от децата в предучилищна възраст в детска градина и на всички деца в 
задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование.  

В посочените по-горе мерки и дейности са описани услуги за подкрепа на уязвими семейства, като се очаква 
планираните интервенции да имат ефект и върху включването на децата в предучилищна и задължителна 
училищна възраст в съответна форма на подготовка и образование.  
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Планираните инициативи и дейности се изпълняват съвместно от училища, РИО, общинска администрация, 
детски заведения, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици 
със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП), ЦОП в синхрон с националните приоритети за 
осигуряване на равен достъп до образование и развитие на интегрирано и включващо образование.  

Дейност 1.1.5.1. Общински политики и мерки за осигуряване правото на децата на достъп до образователни 
услуги и превенция на отпадането от училище - изпълнявани съвместно с училищата, РИО с фокус върху  
целенасочени дейности за: 

• Подобряване привлекателността на училището и мерки за превенция на отпадането в рамките на 
училищния процес;  

• Пълно обхващане на децата в предучилищна подготовка - задължителен подготвителен клас и 
осигуряване на програми за социализиране и усвояване на български език от децата - билингви от 
етнически общности в неравностойно положение в детските градини и начален курс в училищата с 
подкрепата на помощник на учителя.  

• Провеждане на кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група и осъществяване на 
постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост; 

• Включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на решения, отнасящи се 
до децата;  

• Промяна на практиката на преподаване към включване на интерактивни методи в училище. 
 

Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване  капацитета на съществуващи 
услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа. 
Мярка 1.2.1. Предоставяне на подкрепа на роднини и близки, при които са настанени изоставени и неглижирани 
деца, лишени от родителска грижа. 

Настаняването при близки или роднини и осиновяването осигуряват устойчива семейна грижа за детето и 
трайно решаване на проблема за бъдещето на изоставените деца. 

 Мярката включва съвместни дейности на ЦОП и ОЗД за настаняване на деца от специализирани институции 
и деца в риск от изоставяне в семейства на близки и роднини.  

Дейност 1.2.1.1. Подкрепа за семействата на роднини или близки, които отглеждат деца като мярка за 
закрила.  
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Услугата се предоставя от ЦОП и включва:  
• Подкрепа на роднини или близки при поемане на грижата за новородени и по-големи изоставени или в 
риск от изоставяне от биологичните си родители деца;  

• Мобилизиране ресурсите на разширеното семейство в подкрепа на детето и възрастните поели 
грижата за него;  

• Оказване на продължаваща подкрепа.   
 
Мярка 1.2.2. Развитие на Приемната грижа в община Мъглиж. 

Мярката включва развиване на социалната услуга „приемна грижа“ от ЦОП и от общината.  
В община Мъглиж към момента единствен доставчик на услугата е Дирекция Социално подпомагане. 

Центъра за обществена подкрепа ще изпълнява дейности по набиране, оценяване и обучение на кандидати за 
приемни родители и поддържащо обучение на вече утвърдени такива.  

Дейност 1.2.2.1. Развитие на дейности по приемна грижа в ЦОП в община Мъглиж.  
Дейностите на ЦОП включват: 

• Провеждане на информационни срещи за популяризиране на приемната грижа; 
• Подготовка на обучителни материали, оценяване и обучение на кандидатите за приемни родители;  
• Подкрепа и наблюдение на приемните семейства. 

 
Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в подкрепа на осиновяването.  

Като цяло мярката се изпълнява от Съвета по осиновяване към РДСП Стара Загора и Дирекция „Социално 
подпомагане“-Отдел „ЗД”.   

Дейност 1.2.3.1. Проучване и подготовка на кандидат осиновители - предоставя се от Отдел „ЗД” в Дирекция 
„СП” в общината. Реализира се по регламентирана процедура. Обучението на кандидат- осиновители се реализира 
от ЦОП, като лицата се насочват от ОЗД.   

Дейност 1.2.3.2. Подкрепа на осиновители и осиновени, като дейността включва:        
• Подкрепа и мотивиране в след осиновителния период; 
•  Подкрепа в периода на прием на осиновеното дете в семейството – подкрепа в ежедневните грижи.  
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Понастоящем дейността се реализира единствено от Дирекция „Социално подпомагане“-отдел „ЗД”, като в 
рамките на стратегията биха могли да се предприемат стъпки процеса да се реализира от ЦОП, чрез насочване от 
ДСП/ОЗД или по самостоятелна заявка от семейството.  
Специфична цел 1.3. Осигуряване на подкрепа на уязвими семейства за превенция на рисково поведение и 
неглижиране на децата. 
Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на 
неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда. 

Мярката е насочена към подкрепа и подобряване на родителската грижа и ще спомогне за ограничаване 
мащабите на неглижирането на деца в семейна среда. Подпомагането на процеса на развиване на родителски 
умения ще способства създаването на условия и благоприятна семейна среда за максимално развитие 
възможностите на децата. 

Дейност 1.3.1.1. Услуги в рамките на ЦОП за развиване на родителските умения. Подкрепата за семейства с 
деца в риск за превенция на изоставянето и неглижирането на деца, отглеждани в семейна среда включва: 

• Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за уязвими семейства 
с деца;  

• Повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на родителите за стимулиране 
на ранното детско развитие.  

Дейност 1.3.1.2. Включване на училището за подобряване на грижата за децата в семейството. Иницииране 
и изпълнение на дейности в училище за консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно 
родителство. 
Мярка 1.3.2. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи. 

Дейност 1.3.2.1. Образователни програми и кампании в училище, в рамките на ЦОП и други организации за 
превенция на: 

• рисково поведение (агресия; насилие; отклоняващо се поведение;);  
• провеждане на здравна и социална просвета против зависимостите;  
• лекции и дискусии в часа на класа;  
• организиране на  инициативи на общинско ниво. 

Дейност 1.3.2.3. Развиване и утвърждаване дейността на МКБППМН – Мъглиж за работа с деца с проблемно 
поведение и техните родители и роднини полагащи грижи.  
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Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите. 
Мярката цели осигуряване на подкрепа за преодоляване на проблеми, свързани с отклоняващото се 

поведение и поведение на конфликт със закона чрез индивидуална директна работа с деца - консултиране и 
подкрепа за деца, както и за техните семейства. Планира се организирането на извънкласни занимания и дейности 
за деца с девиантно поведение – спорт, клубове по интереси и др.; образователни програми за правата и 
задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им. С развиването на съществуващите социални 
услуги и създаването на нови да се подкрепи процеса на реформа на детското правосъдие и закрила на детето. 

Дейност 1.3.3.1. Съвместни дейности на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в общината, заедно с ДСП/ОЗД в подкрепа на 
деца с рисково поведение и жертви на насилие.  

Дейност 1.3.3.2. Съвместни дейности на ЦОП и ДСП/ОЗД – за подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик 
и зависимости, както и специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, 
насилие, рисково поведение. 
 
Специфична цел 1.4. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 
образование за децата от рискови общности и уязвими групи. 
  
Мярка 1.4.1.  Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички деца в община Мъглиж. 

Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5 и 6 годишна възраст чрез: 
• издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка (изпълнява се от 
учителите, с подкрепата на общината);  

• срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите. 
 
Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпаднали 
деца и младежи. 

Дейност 1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги в ЦОП за превенция на отпадането и 
задържане на децата в училище.  

• Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги и организациите, ангажирани с 
образованието (училищата, детски градини). 
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Дейност 1.4.2.2. Мерки за подобряване привлекателността на училището, които са насочени към: 
• изпълнение на програми и инициативи за повишаване на интереса към учене, 
• включване на децата в живота на училището, в т.ч. и при вземане на решения, отнасящи се до децата;  
• извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните родители - включване на 
децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година (ателиета по интереси, школи по 
изкуства, спортни състезания); осмисляне на свободното време на децата и младежите; обучения на 
учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на учителите и включване на 
интерактивни методи. 

Дейност 1.4.2.3. Развитие на образователно-социални услуги за връщане в училище на отпадналите от 
училище деца, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, училищни настоятелства, читалища в тясно 
сътрудничество с ДСП/ОЗД и общински администрации, включващи: 

• посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца; 
• срещи, консултации, инициативи за мотивиране на децата и техните родители; 
• организиране на консултации, занимални за наваксване на учебния материал. 
Дейност 1.4.2.4. Разработване на целеви програми и инициативи за подобряване на образованието в 

училищата, които се изпълняват с подкрепата на РИО и община Мъглиж.  
• Прилагане на мерки за наблюдение и контрол върху посещаемостта и  качеството на образованието. 

Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествено интегрирано образование за децата с увреждания. 
Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания от масови детски градини. Изготвяне на Наредба за 

прием на децата  в детските градини на общината. 
Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови училища за обучение с подкрепата на 

ресурсни учители 
• осъществява се от училищата и РИО; 
• дейности за осигуряване на необходимата достъпна среда за децата с увреждания -  вътре и извън 
сградата на училището.         

 
Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния 
процес на техните деца. 
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Дейност 1.4.4.1. Обучения за изграждане на капацитет в училищата и детските градини за включване на 
родителите и създаване на интегрираща среда в училище:  

• обучения на учители и директори на училища и детски градини относно  методи и подходи за включване 
на родителите и приобщаване на родителите към образованието на техните деца;  

• разпространение на обучителни материали за работа с родителите;  
• обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини в областта. 
 
Дейност 1.4.4.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на връзката между трите 

страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици с подкрепата на общинска администрация. 
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Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в община Мъглиж 
Направление 1: Уязвими деца и техните семейства 
 

№ 
 

Услуга, име 
вид

2   
Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 
насоки за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус – 
налична/нова 
(година за 
стартиране) 

Целеви групи Териториале
н обхват 

2015 2016 2020 

3 
1. Център за 

обществена 
подкрепа 
(ЦОП) 
(ДДД) 

Деца и семейства в 
риск 
Деца с поведенчески 
проблеми, деца, 
жертви на насилие, 
неглижирани деца, 
изоставени деца 

Община 
Мъглиж 

 40 40 Комплекс от социални услуги, 
свързани с извършване на 
рехабилитация,  социално-
правни консултации, 
образователно и професионално 
ориентиране, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване. 
Работа със семействата. 
Мобилни екипи за предоставяне 
на услугата в малките населени 
места. 

с. Тулово Проект  

2. ЛА, СА, ДП 
(Програми и 
проекти по ОП 
РЧР) 

За деца с увреждания Община 
Мъглиж 

   Грижа за деца с увреждания в 
семейна среда 

Община 
Мъглиж 

Налична 

 

 
 

                                                 
2 Отбелязва се видът на планираните социални и др. услуги, като държавно-делегирани дейности (ДДД), общински дейности, смесени услуги и пр.  
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4.2.     Направление 2: Лица с увреждания. 
 
Специфична цел 2.1. Да се осигурят условия за достоен и пълноценен 
живот на хората с увреждания в семейна среда, чрез разкриване на услуги 
и грижа в общността: 
Мярка 2.1.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства. 

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности в къщи (като 
помощ при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и 
предоставяне на дневни и почасови услуги извън дома (дневни центрове). 

Дейност 2.1.1.1. Разкриване на нови услуги и разширяване обхвата на 
наличните услуги, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания като 
домашен помощник, социален и личен асистент чрез Националните и Оперативни 
Програми  /личен асистент, социален асистент, домашен помощник/.   

Дейност 2.1.1.2. Включване на допълнителни услуги към Домашния 
социален патронаж  и по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките 
населени места. 

 
Мярка 2.1.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално 
включване на хората с увреждания. 

Дейност 2.1.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на 
достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, 
училища и детски градини, предприятия и пр.  

Дейност 2.1.2.2. Дейности на Дирекции ”Бюро по труда”, община Мъглиж за 
предоставяне на услуги, насочени към заетост и професионална квалификация 
(преквалификация), обучение и практически умения  за лицата с увреждания с 
право на работа. 

Дейност 2.1.2.3. Прилагане на национални мерки за осигуряване на  
възможности за независим самостоятелен живот.  
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Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в община Мъглиж– 
Направление 2: Лица с увреждания 
 

№ 
 

Услуга, име 
вид

3   
Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 
насоки за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус – 
налична/нова 
(година за 
стартиране) 

Целеви групи Териториале
н обхват 

2015 2016 2020 

1. ЛА, СА, ДП 
(Проекти и 
програми) 

За деца, възрастни и 
стари хора с 
увреждания 

Община 
Мъглиж 

25 27 30 Грижи за нуждаещите се в 
семейна среда. Възможност за 
социално включване. 

гр. Мъглиж Налична 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Отбелязва се видът на планираните социални и др. услуги, като държавно-делегирани дейности (ДДД), общински дейности, смесени услуги и пр.  
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4.3.  Направление 3:  Стари хора 
 
Приоритет: Подобряване качеството на живот и грижа за старите хора. 
 
Обща цел 3: Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички населени места в общината, 
като се спазва принципът за независим живот в семейна среда или в среда близка до нея, чрез развитие на 
широка мрежа от услуги в общността и осигуряване на достъп до качествена резидентна грижа.  
 
Специфична цел 3.1. Развиване на широка мрежа от услуги, предоставяни в домашна среда, с цел 
осигуряване на спокоен и достоен живот на старите хора. 
Мярка 3.1.1 Развиване на функциите и дейностите на Домашен социален патронаж и развитие на мобилни 
услуги за обхващане на малките изолирани населени места в областта. 

Домашният социален патронаж е мобилна услуга с традиции и е добре позната. Тя достига до домовете на 
своите клиенти и има потенциал да изгради широка мрежа от услуги  за подкрепа в ежедневието на стари хора в 
семейна среда и особено за самотно живеещи в изолирани населени места, които нямат достъп до други социални 
услуги. 

Дейност 3.1.1.1 Разширяване на предоставяните услуги от Домашен социален патронаж на нуждаещите се 
лица от всички обхванати населени места. Разширеният списък на дейности на патронажа включва: 
 - Предоставяне на храна по домовете и хранене – към момента се извършва от домашния социален 
патронаж; 
 - Помощ при поддържане на лична хигиена, медицински услуги и манипулации; 
 - Помощ в домакинството, подкрепа за поддържане на жилището – почистване, помощ за дребни битови 
услуги и ремонти, смяна на обзавеждане и осигуряване на повече пространство; 
 - Съдействие за пазаруване, плащане на сметки, осигуряване на технически помощни средства; 
 - Съдействие за достъп до здравни и социални услуги – придружаване, помощ при транспортиране, 
информиране за здравни услуги. 

Дейност 3.1.1.2  Продължаване функционирането на обществената трапезария в община Мъглиж през 2017 
г.   
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Мярка 3.1.2 Разширяване на услугите в домашна среда – Домашен помощник, Социален асистент, Личен 
асистент. 

Тези услуги осигуряват домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, помощ за излизане и 
придвижване и други дейности в подкрепа на стари хора, които подобряват качеството на живот на старите хора и 
им позволяват по-дълго да живеят в семейна среда. Реалното увеличение на тези услуги през 2016-2020г. ще 
зависи от предоставяните възможности за финансиране по националните програми, ОП „РЧР” и други източници 
на финансиране. 

Дейност 3.1.2.1 Осигуряване на услугите Домашен помощник, Социален асистент и Личен асистент по 
Национални програми на възможно по-голям брой нуждаещи се лица, предвид идентифицираните потребности. 

Дейност 3.1.2.2 Увеличаване броя на ползващите услугите  Домашен помощник, Социален асистент и Личен 
асистент, чрез осигурено финансиране по Проекти и програми, включително и по ОП „РЧР”. 

 
Специфична цел 3.3 Осигуряване на дневна грижа, заместваща грижа и почасови услуги в общността за 
стари хора. 
 
Мярка 3.3.1. Продължаване и развиване на дейността на Дневния център за стари хора 

Дневният център е основната форма на социална услуга в общността, предлагаща храна, дневна грижа и 
възможности за общуване. Освен него, клубовете на пенсионера и други форми на услуги също осигуряват за 
старите хора възможности за разнообразяване на ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, 
възможности за осмисляне на живота и достойни старини.  

Дейност 3.3.1.1 Подобряване качеството на предоставяните социални услуги в съществуващия Дневен 
център за стари хора, чрез планиране и провеждане на обучение на персонала – постигане на повече гъвкавост на 
услугата и адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек: 

 
Дневен център за стари хора - гр. Мъглиж с капацитет 30 места; 
 
Дейност 3.3.1.2. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера, 

предоставящи възможности за общуване, социален живот, дребни медицински и др. услуги за старите хора с 
относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване 
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Таблица 3: Планирани социални услуги и мерки в община Мъглиж – 
Направление 3: Стари хора 
 

№ 
 

Услуга, име 
вид

4   
Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 
насоки за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус – 
налична/нова 
(година за 
стартиране) 

Целеви групи Териториале
н обхват 

2015 2016 2020 

1. Дневен 
център за 
стари хора 
(ДЦСХ) – 
(ДДД) 

Стари хора, мъже и 
жени, самотни и с 
ниски доходи  

Община 
Мъглиж 

30 30 30 Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти и консултации    
 

гр. Мъглиж Налична 

2. ЛА, СА, ДП 
(Проекти и 
програми) 

За деца, възрастни и 
стари хора с 
увреждания 

Община 
Мъглиж 

25 27 30 Грижи за нуждаещите се в 
семейна среда. Възможност за 
социално включване. 

гр. Мъглиж Налична 

3. Обществена 
трапезария 
(ФСЗ) 

Лица и семейства на 
месечно подпомагане 
по реда на чл. 9 от 
ППЗСП; лица с 
доказана липса на 
доходи и близки; 
самотно живеещи лица 
и семейства, 
получаващи 
минимални пенсии 

Община 
Мъглиж 

25 20 30 Предоставяне на храна на лица и 
семейства в неравностойно 
положение 

с. Ягода Налична 

4. Домашен 
социален 
патронаж 
Общинска 
дейност 

Самотно живеещи 
стари хора с 
увреждания и/или 
със затруднения в 
самообслужването, 
които имат нужда от 
грижа в семейна среда 
Самотно живеещи 
стари хора в 
отдалечени населени 
места без достъп до 
услуги. 

Община 
Мъглиж 

100 100 100 Предоставяне на храна по 
домовете. Мобилна услуга за 
обхващане на селата.  
Разширяване на традиционните 
дейности на патронажа към 
обгрижване в дома, 
посредничество, помощ в 
домакинството и пр., според 
конкретните условия, ресурси и 
възможности на общината. 

с. Ягода Налична 

                                                 
4 Отбелязва се видът на планираните социални и др. услуги, като държавно-делегирани дейности (ДДД), общински дейности, смесени услуги и пр.  
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4.4. Направление 4: Уязвими хора и общности в неравностойно положение 
 
Приоритет: Осигуряване на условия за социално включване на уязвими хора и общности в неравностойно 
положение. 
 
Обща цел: Развитие на нови социални услуги за социално включване и подобряване качеството на 
съществуващите услуги за уязвими хора и общности в неравностойно положение. 
 
Специфична цел 4.1. Да се осигурят условия за достоен и пълноценен живот на уязвими хора и 
общности в неравностойно положение. 
Мярка 4.1.1. Подкрепа от ЦОП с мобилни екипи за обхващане на уязвими хора и общности в неравностойно 
положение на територията на Община Мъглиж 
 Преките дейности на ЦОП ще включват разнообразни услуги за превенция на изоставянето на деца на 
ранна и по-късна възраст, както и за тяхната реинтеграция, превенция на отклоняващото се поведение, 
насилието. Предоставяне на семейно консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, 
свързани с развитието на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в случаи на 
кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; семейно планиране, 
подготовка за родителстване; работа на ниво родилен дом; психологическо консултиране; обучения в умения за 
самостоятелен живот, превантивни програми на ниво училище, информационни кампании; оценяване, обучение, 
наемане и подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители.  

Подкрепата за уязвими деца и семейства ще се осъществява не само в сградата на ЦОП, но и в дома и 
общността. Същевременно Центъра за обществена подкрепа ще има и мобилен компонент, с който се осигурява 
възможност за посещения в дома на семейства в риск, живеещи в изолирани населени места. 

Потребителите на ЦОП ще бъдат насочвани от Дирекция „Социално подпомагане“-Отдел „Закрила на 
детето” и други свързани структури - медицински специалисти, детски градини и училища, МКБППМН, общинска 
администрация и др.   
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Мярка 4.1.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на уязвими хора и 
общности в неравностойно положение 

Дейност 4.1.2.1. Мерки за интеграция и реинтеграция в образованието на неграмотните и пълнолетните с 
ниско образование за ограмотяване на неграмотни пълнолетни, включително за образование на пълнолетни 
млади хора с незавършена степен (без диплома) на основно или средно образование. Такива програми се 
инициират от общината  и се изпълняват в тясно партньорство със специфичен принос на всички участващи 
организации.  

Дейност 4.1.2.2. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване, насочени 
към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на Дирекция 
”Бюро по труда”; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани 
по действащите Национални и Оперативни Програми за развитие на човешките ресурси; подкрепа за достъп до 
заетост и квалификация. 

Дейност 4.1.2.3. Изграждане на социални жилища в община Мъглиж за задоволяване на жилищните нужди 
на хора в невъзможност да си ги осигурят. 
Специфична цел 4.2. Да се създадат условия за интеграция и реинтеграция на уязвими хора и групи от 
общностите в неравностойно положение, изпаднали в риск. 
Мярка 4.2.1. Осигуряване на равен достъп за етническите общности в неравностойно положение в община 
Мъглиж. 

Дейност 4.2.1.1. Продължаване на дейността на здравните медиатори в общината  за подобряване достъпа 
до здравеопазване в етническите общности. Здравните медиатори изпълняват специфични задачи за достъп до 
информиране, консултиране и посредничество за достъп до здравни грижи. Същевременно е необходимо да се 
развие техния потенциал за включване в работата по превенция на изоставянето и неглижирането на деца от 
ромската общност. Предоставяне консултации на млади хора от уязвимите общности по въпроси за здравето, 
секса, профилактика и лечение на полово предавани инфекции и заболявания.                   
Мярка 4.2.2. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към уязвими хора, 
интеграция и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение. 

Дейност 4.2.2.1. Дейности на ЦОП в община Мъглиж – информиране и консултиране. Чрез 
функционирането им ще се подпомага приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло. 
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Работата предимно ще е подкрепяща и консултативна, свързана с нуждите на отделните потребители и на 
семействата в общността. 

Дейност 4.2.2.2. Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни услуги за 
превенция на зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства и НПО. 
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Таблица 4: Планирани социални услуги и мерки в община Мъглиж – 
Направление 4: Уязвими хора и общности в неравностойно положение 
 

№ 
 

Услуга, име вид5   Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата. Планирани 
насоки за развитие на услугата 

Местополо-
жение 

Статус – 
налична/нова 
(година за 
стартиране) 

Целеви групи Териториале
н обхват 

2015 2016 2020 

1. Здравни 
медиатори 
(Общинска 
дейност, 
подкрепяна от 
МЗ) 

Уязвими групи от 
компактни ромски 
общности: 
- деца; 
- бременни; 
- възрастни хора; 
- хронично болни. 

Община 
Мъглиж 

2 2 4 Посредничество за достъп до 
здравни услуги в ромските 
общности, профилактика за деца 
и възрастни; участие в превенция 
на изоставянето, дейности в 
подкрепа на майчинството 

Гр. Мъглиж Налична 

2.  Общински 
социални 
жилища 

Уязвими групи от 
община Мъглиж: 
-лица с увреждания 
-уязвими деца и 
техните семейства 
-стари хора 
-уязвими хора и 
общности в 
неравностойно 
положение  
 

Община 
Мъглиж 

  50 Проектиране и изграждане на 
общински социални жилища в 
община Мъглиж за задоволяване 
на жилищните нужди на най-
уязвимите слоеве от 
населението. 

Гр. Мъглиж 
с. Тулово  
с. Ягода 
с. Дъбово 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Отбелязва се видът на планираните социални и др. услуги, като държавно-делегирани дейности (ДДД), общински дейности, смесени услуги и пр.  
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5. ЛОГИЧЕСКА РАМКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 

Визия Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги е цялостен инструмент за 

разработване и прилагане на секторната 

социална политика в община Мъглиж за 

периода 2016 - 2020 г., който се прилага чрез 

предлагане за обсъждане и одобрение в 

Общински съвет. Тя е създадена в процес на 

партньорство между заинтересованите страни в 

община Мъглиж в лицето на общинска 

администрация, Дирекция Социално 

подпомагане - Мъглиж, граждански организации 

(НПО). 

Годишният 

мониторингов 

доклад за община 

Мъглиж за 2016 г., 

е етап от процеса 

на стратегическо 

планиране и 

развиване на 

социалните 

услуги, заложени 

в Общинската 

стратегия за 

развитие на 

социалните услуги 

в община Мъглиж.  

2016-2020 г. 

Общи цели Индикатори за въздействие и постигната Източници на Период за 
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промяна в ситуацията  информация проверка 

Обща цел 1    

Да се осигурят качествени и 

достъпни социални услуги в община 

Мъглиж 

Създадена общинска рамка и параметри на 

социалните услуги в община Мъглиж 

Общинска 

стратегия за 

развитие на 

социалните услуги  

2016-2020 г. 

Обща цел 2    

Подобряването качеството на 

живот, максималната 

самостоятелност, пълноценна 

реализация и грижа за общностите в 

риск 

Разработен План на дейностите за изпълнение 

на Стратегията за развитие на социалните 

услуги в община Мъглиж 

Мониторингов 

доклад за 

напредъка 

2016-2020 г. 

 

Специфични цели Мерки, дейности Преки резултати 

/индикатори за 

изпълнението 

Ключови 

индикатори за 

ефекта и ползите 

от реализация на 

Стратегията 

Източници 

на 

информаци

я 

Период на 

проверка 
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Направление 1: 

Превенция за деца и 

семейства в риск  

Мярка - намаление на броя на 

изоставените деца и 

децата, отглеждани от 

самотни родители;  

- увеличена възможност 

за социална адаптация  

- активно насочване 

на деца в риск и 

техните семейства 

към 

функциониращите 

социални услуги в 

общността 

- Годишен 

план за 

действие по 

изпълнение

то на 

Общинската 

стратегии за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП-ОЗД - 

Мъглиж; 

- Данни от 

Община 

Мъглиж. 

2016-2020 

г. 

1.1 1.1.1. 

Подобряване на 

грижата за 

децата в 

семействата 

- Осигурена подкрепа за 

поне 20% от уязвимите 

семейства и деца в ЦОП 

в община Мъглиж; 

- овладени рискови 

фактори свързани с 

изоставянето на 

деца и 

настаняването им 

Годишен 

план за 

действие по 

изпълнение

то на 
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извън семейството; 

- създадени 

системни условия за 

подкрепа и 

задържането на 

децата в риск в 

биологичното 

семейство; 

- осигурени условия 

за развитие на 

децата с 

увреждания, 

отглеждани в 

семейството. 

Общинската 

стратегии за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП-ОЗД - 

Мъглиж; 

- Данни от 

Община 

Мъглиж 

Направление 2: 

Развитие на социални 

услуги за социално 

включване на 

уязвими групи и лица 

в неравностойно 

положение 

Мярка - увеличение броя на 

ползващите услугите  на 

Дневен център /10% / в 

сравнение с броя на 

потребителите през 2015 

година. 

- Функциониращ 

Дневен център за 

възрастни хора в 

град Мъглиж 

 

- Годишен 

план за 

действие по 

изпълнение 

на 

Общинската 

стратегия за 

2016-2020 

г. 
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развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП - 

Мъглиж; 

- Данни от 

Община 

Мъглиж 

2.1.  2.1.1. Създаване 

на условия за 

социално 

включване и 

интегриране на 

максимален брой 

хора в 

неравностойно 

положение и 

уязвими групи 

- подобрени условия за 

самостоятелен живот в 

домашна среда на 20% 

от хората с увреждания - 

потребители на услугите 

домашен социален 

патронаж, домашен 

помощник, социален и 

личен асистент; 

- подобрен достъп 

на хората с 

увреждания до 

социалната мрежа 

от услуги 

 

Годишен 

план за 

действие по 

изпълнение

на 

Общинската 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП - 
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Мъглиж; 

- Данни от 

Община 

Мъглиж 

Направление 3: 

Грижа за старите 

хора за по – добър и 

достоен живот 

Мярка - намаляване на 

случаите на настаняване 

на стари хора в 

специализирани 

институции   

- засилване на 

интереса към 

услугите на Дневен 

център за стари 

хора  

 

- Годишен 

план за 

действие по 

изпълнение

то на 

Общинската 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП - 

Мъглиж; 

- Данни от 

Община 

Мъглиж. 

2016-2020 

г. 

3.1.  3.1.1. - осигурени услуги за - подобрено - Годишен  
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Подобряване  

качеството на 

живот на старите 

хора от всички 

населени места в 

община Мъглиж 

подкрепа и грижи в 

домашна среда за 25% 

от старите хора в община 

Мъглиж с приоритетно 

обхващане на самотно 

живеещите в изолирани 

населени места; 

- предотвратена 

преждевременна 

институционализация на  

самотно живеещи стари 

хора чрез развитите 

услуги за грижа в 

домашна среда (с 

мобилен компонент); 

качество на услуги в  

домашна среда за 

стари хора, които не 

са в състояние да 

живеят 

самостоятелно; 

план за 

действие по 

изпълнение

то на 

Общинската 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги; 

- Данни от 

ДСП- 

Мъглиж; 

- Данни от 

Община 

Мъглиж. 

Направление 4: 

Развитие на 

човешките ресурси 

Мярка    2016-2020 

г. 

4.1. 4.1.1. Създаване 

на ефективна 

система за 

-  изграждане на 

капацитет и развитие на 

човешките ресурси в 

- изградени и 

работещи системи 

за супервизия на 

 - същите  
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подкрепа на 

развитието на 

човешките 

ресурси 

сферата на социалните 

услуги; 

социалните услуги в 

община Мъглиж; 

 

4.2. 4.2.1. 

Повишаване 

качеството на 

социалните 

услуги на 

територията на 

община Мъглиж с  

активното 

участие на всички 

заинтересовани 

страни 

- повишен капацитет за 

управление на СУ и на  

представители от 

общинска администрация 

и  Дирекция социално 

подпомагане; 

- подобрена 

професионална 

квалификация и 

специализирани 

умения за социална 

работа персонала на 

доставчиците на 

услуги в община 

Мъглиж; 

 - същите  

4.3. 4.3.1. 

Повишаване 

ефикасността на 

услугите и 

допълване на 

наличните 

- развити и работещи 

услуги за деца и 

семейства в община 

Мъглиж, функциониращи 

на областно ниво (като 

приемна грижа, ранна 

- осъществени  

между общински 

социални услуги, 

обхващащи 

потребители от 1 и 

повече общини; 

 - същите  
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ресурси, чрез 

развитие на 

междуобщинско 

партньорство и 

междусекторно 

сътрудничество 

превенция на 

изоставянето, 

заместваща грижа и др) 

посредством 

сътрудничество и 

взаимодействие между 

доставчици на услуги от 

различни общини; 

- инициирани и 

развити смесени 

между секторни 

услуги (социални 

услуги, 

здравеопазване, 

образование, 

заетост, жилища, 

инфраструктура); 
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Раздел В: План за действие 

1. Управление и координация на изпълнението на стратегията 

В изпълнението на Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги, ролите и задачите на общината и 

институциите на общинско ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни се определят от техните 

компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности. 

 Структури за координация на общинско ниво 

 Областен управител и Областен съвет за развитие 

С организирането на територията на Република България на области и предоставянето на ръководството им на 

областните управители, подпомагани от областна администрация, се цели реализирането на важни обществени 

приоритети – по-добри и качествени услуги за гражданите, по-ефективно използване на ресурсите, ясно разпределение 

на отговорностите, по-високо качество на живота.  

Областният управител отговаря за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Стара Загора, с която 

е свързана Областната стратегия за развитие на социалните услуги като секторна политика в област Стара Загора. При 

управление на регионалното развитие, областният управител има ясно определени отговорности и правомощия, които 

упражнява еднолично, чрез областната администрация или като председател на Областния съвет за развитие.  

Съгласно определените функции в рамковата нормативна уредба, областният управител има следната роля и 

отговорности в изпълнението на общинската стратегия: 

- Подпомага община Мъглиж при разработването на Общинския план за развитие на социалните услуги; 
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- Подпомага кметовете на общини в изготвянето на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги. 

- Координира подготовката на проектни предложения за финансиране в съответствие с областната и общинските 

стратегии за развитие на социалните услуги;   

- Съвместно с РДСП Стара Загора подпомага развитието на услуги в общността на междуобщинско и областно 

ниво, насочени към подкрепа за интегритета на семейства и общности и предотвратяване на рискове, водещи към 

социално изключване и изолация на индивиди и групи; съдейства на общините за развитие на политики и услуги, 

насочени към намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции; 

- Създава необходимите условия, координира, контролира и сътрудничи с всички заинтересовани страни, за да се 

повиши ефикасността на услугите и да се осигурят равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез 

развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. 

Областният съвет за развитие на област Стара Загора е колективен междуведомствен орган, председателстван от 

областния управител, който също носи определени отговорности за развитието на социалните и междусекторните услуги 

на територията на областта: 

- Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество между съседни общини за осъществяване 

на съвместни дейности в изпълнение на дейностите, заложени в стратегията; 

- Отговаря за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта; оценява 

инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани със стратегията; 

- Оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани със стратегията; 

- Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване за финансиране на общински проекти; 
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Областният съвет за развитие съдейства за преодоляване на трудности и проблеми при реализиране на общинските 

стратегии и обсъжда предложения на общините, което е гаранция за  успешно координиране на секторни политики, 

областни стратегии и общински планове и програми и ефективно използване на средствата по Оперативните програми. 

2. РДСП и ДСП 

Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални поделения на АСП провеждат държавната 

социална политика на ниво област, а Дирекциите "Социално подпомагане" на територията на всяка община по 

отношение на: 

• закрила на детето;  

• рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания; 

• проучване на потребностите на населението в общините от социални помощи и социални услуги. 

Ролята  на РДСП – Стара Загора в изпълнението на Областната стратегия включва: 

• Изготвя съвместно с общините годишен план за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социални 

услуги;  

• Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на Стратегията с подкрепата на областна 

администрация и общините; 

• Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на социални услуги, в съответствие 

с планираните дейности в стратегията; 

• Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и следи за изпълнението 

на индикаторите за оценка на стратегията;  

• Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени организации при 

осъществяването на планираните дейности в стратегията; 
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• Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми за професионално 

развитие и квалификация и системен контрол върху предоставянето на социалните услуги, планирани в 

стратегията;  

• отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на СИ и тяхното изпълнение;  

• носи отговорност за реформирането и преструктурирането на специализираните институции в област Стара 

Загора;  

Роля и отговорности на Дирекция социално подпомагане: 

ДСП – Мъглиж носи отговорност и изпълнява конкретни задачи при реализирането на Областната и Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги:   

• Прави предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги в  общината;  

• Прави предложения до РДСП – Стара Загора за откриване, реформиране и закриване на социални услуги, 

съобразно планираните дейности в стратегията; 

• ДСП управлява случаите на хората и децата в риск; разработва оценки и индивидуални планове за децата и 

лицата, настанени извън семейството;  

• Събира и актуализира данни на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги; 

• ДСП подпомага интегрирането на деца в детски градини и предучилищно образование; провежда дейности за 

изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за превенция на 

рисково поведение. 

Предвид основните си функции, ДСП - Мъглиж има отношение към всички заложени цели в Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги и това са задачи свързани с:  



 

 69

• идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна превенция; подкрепа на 

семейства в риск от изоставяне на дете;  

• насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна интервенция на увреждането;  

• консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;  

• подпомагане на общината  при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в общността и други. 

Взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за гарантиране на устойчивостта на изпълнението на 

Общинската стратегия чрез практическите възможности за осигуряване на средства за предоставяне на услуги като 

държавно-делегирана дейност.  

3. Община Мъглиж 

Община Мъглиж отговаря за цялостното изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги на 

територията на Община Мъглиж. За целта се разработва, приема и прилага Общинска стратегии за развитие на 

социалните услуги (2016-2020 г.), чрез която на територията на общината ще се реализира Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги. Общината разработва, приема и изпълнява годишни планове за действие. 

  Местното самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а местната изпълнителна дейност - от кмета и 

общинската администрация. В своята дейност местната власт разработва и изпълнява интегрирани политики за 

развитие на хората в риск от общината, като се използват ресурсите и координират дейностите в сферата на социалното 

подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на групите и 

хората в риск. Общината, като доставчик на социални услуги, осъществява годишен мониторинг и оценка на 

изпълнението на социалните услуги и оценка на нуждите на групите в риск.  

Община Мъглиж предоставя сведение на Областния съвет за развитие относно:  
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• всички проекти, с които  кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Общинската 

стратегия за развитие на социални услуги; 

• докладва пред Областния съвет за развитие за извършените дейности и трудностите, които среща при 

изпълнението им;  

• прави предложения за подобряване на Стратегията. 

Роля и отговорности на Общинския съвет: 

• Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги  и Годишния оперативен план за 

изпълнението й; 

• Одобрява докладите за изпълнението на програмата на общинския план за развитие на социални услуги по 

предложение; 

• Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията 

на общината и планирани в Областната стратегия.  

• Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, закриване, 

разширяване, дофинансиране  и пр.). 

Ролята на  кмета на общината: 

Кметът на общината  има  ключова роля за цялостното изпълнение на Общинската  стратегия за социалните услуги. 

• Организира и ръководи  изработването, приемането от общински съвет и реализирането  на Общинската 

стратегия за развитие на социални услуги; 

• Представя годишен и заключителен доклад за развитието на социалните услуги за съгласуване от 

Обществения съвет и одобряване от Общинския съвет; 
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• Ръководи годишния мониторинг и оценката на изпълнението на Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги; 

Обществен съвет по социално подпомагане и услуги  

Той е консултативен орган към общината и съдейства за осъществяване на сътрудничество, координация и 

консултация между община, централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на 

социалната политика в общината.  

Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с: 

• Съгласуване на Общинската стратегия за развитие на социални услуги;  

• Осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги, съобразно стратегията; 

Община Мъглиж осъществява контрол на изпълнението на мерките за социално включване, заложени  в Стратегията, 

например: 

- Прилагане на програми за повишаване на родителския капацитет, задържане на децата в училище, повишаване на 

качеството на образование и превенция на рисково поведение на деца съвместно с училищата;  

- Осигуряване на условия за обхващане на всички деца на територията на общината в подготвителни групи и 

класове, гарантират спазването на задължителното изискване за записване на ученици в първи клас след 

завършена предучилищна подготовка в общинските училища; 

- Прилагане на политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез комбиниране на ресурсите на Домашен 

социален патронаж, националните и оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и 

клубовете на пенсионера и читалища. Разширява функциите на патронажа и развива мобилни екипи за 

предоставяне на домашни грижи; 

- Осигуряване на условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с увреждания, включително с 

осигуряване на транспорт и на достъпна среда. 
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4.  Държавна агенция за закрила на детето 

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Мъглиж е важен инструмент в реализацията на 

областните и националните приоритети за закрила на детето и за социално включване на семейства и общности в риск. 

В този контекст Държавната агенция за закрила на детето оказва съществена подкрепа на заинтересованите страни в 

реализацията на заложените приоритети и цели на стратегията.  

Ролята на ДАЗД включва: 

- Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;  

- Оказва методическа помощ на общинска администрация,  осъществяваща дейности по закрила на детето, дава 

оценка на изпълнените дейности при осъществяване на планираните социални услуги в общинската стратегия за 

децата; 

- Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;  

- Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и семейства. 

5.  РИО на МОН 

Регионалният инспекторат по образованието на МОН Стара Загора, съвместно с РДСП координира изпълнението на 

дейностите от стратегията, свързани с образованието, като:  

• осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици,  

• реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище 

ученици,  

• интегриране в системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата и от СИ,  

• контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни потребности,  

• осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с увреждания и пр. 
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Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в Стратегията, изпълняват и 

Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН, както и Ресурсният център за подпомагане на 

интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – 

РЦПИОВДУСОП за област Стара Загора. 

Координиращи и контролни дейности  на РИО на МОН са: 

• Контролира интегрирането в системата на образование на децата с увреждания отглеждани в семейна среда;  

• Съдейства на училищата за насочване на нередовно посещаващи училище ученици и деца с рисково 

поведение към отделите за закрила на детето и ЦОП;  

• Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на дейности съвместно с ЦОП и НПО 

за: 

- повишаване на мотивацията на учениците за задържане в училище; 

- организиране на свободното време на учениците; 

- прилагане на програми и проекти за превенция на рисковото поведение на деца;  

- за реинтеграция в системата на образование на отпаднали деца и задържането им в училище чрез участие в 

извънкласни дейности. 

• Осигурява контрол върху: 

- обхващането на всички деца на територията на община Мъглиж в предучилищна подготовка и възпитание;  

- върху редовното посещение на ученици в училище и записването на ученици в учебни заведения на територията 

на общината, в която живеят семействата им; 

В своята дейност Регионалният инспекторат по образование си взаимодейства с: 
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- местната власт, институциите от други сектори (като системата на здравеопазването, социалните услуги и 

заетостта) и гражданските организации. 

- оказва съдействие на Центровете за развитие на ромските общности и НПО при изпълнението на проекти за 

подобряване на образователното ниво на ромската общност.  

- планира програми за вечерно и професионално обучение за младежи и възрастни с основно и по-ниско 

образование съвместно с РДСП, ДБТ и директори на училища.  

 

Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО на МОН: 

� изготвя първична оценка на децата със специални образователни потребности (СОП), предварително 

консултирана от лекар специалист; 

� насочва децата към подходяща форма на обучение; 

� оказва съдействие за извеждане на деца от помощните училища като изготвя оценка за образователните им 

потребности. 

 

Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални 

образователни потребности – РЦПИОВДУСОП 

е извънучилищно педагогическо учреждение със следните задачи: 

• Осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и включващо образование; 

• Изпълнява консултативни, образователно-възпитателни, рехабилитационни и координиращи функции; 

• Координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за интегрираното обучение 

на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални образователни програми, осигуряване на ресурсни 

учители и други специалисти. 
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6. Регионална здравна инспекция – Стара Загора 

Държавната здравна политика на територията на общината се осъществява и организира от Регионална здравна 

инспекция (РЗИ).  

РЗИ отговаря за координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, насочени към хората в риск на 

територията на община Мъглиж. Създава база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със 

зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на клиенти в риск. 

Конкретните им отговорности са насочени към:  

• здравна профилактика, медицинска рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните 

семейства; 

• разработване на здравно-социални програми за семейно планиране; 

• качествена здравна грижа в домовете за деца и хора с увреждания и стари хора във всички общини на 

област Стара Загора. 

7.  Дирекция Бюро по труда 

Дирекция Бюро по труда в град Казанлък участва в планирането и изпълнението на:  

• програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи 

напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със специално 

внимание към безработните от обособените ромски общности); 

• мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, 

живеещи в семейна среда). 

Основната роля на ДБТ по изпълнението на стратегията включва:  

- Участие  в разработването на програми за заетост и за обучение на рискови групи;  
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- Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на 

квалификацията и посредничество при намиране на работа; 

- Разработване на мерки и програми съвместно с общината за професионална квалификация и включване на пазара 

на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически общности; 

- Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на работа; 

- Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на здравеопазването, образованието и 

социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, 

ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците, служителите и на 

работодателите, НПО) при прилагането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Мъглиж 

 Система за мониторинг и оценка. Работа на ЗМО   

Механизмът за периодичен преглед или  система за мониторинг е ключов инструмент за развитие на политики и 

програми в социалната сфера.  

Основната цел на мониторинга е да се направи оценка на постигнатите резултати в съответствие с 

предварително поставените цели. С помощта на мониторинга по-ясно се идентифицират потенциалните пречки в 

реализирането на социалната стратегия, както и се създават възможности за изработване на конкретни механизми за 

тяхното преодоляване. Мониторингът се извършва за да подпомогне процеса на управление на стратегията. 

Основна задача на мониторинга е да се следи постигнати ли са  заложените цели и каква е ефективността на 

стратегията в хода на нейната реализация. В резултат на осъществявания мониторинг и оценка да се направят нужните 

корекции в начина на изпълнение на стратегическия документ. 



 

 77

 Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализация на стратегията по отношение на 

стратегическите и конкретните цели. Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са: 

• да осигурява актуална информация за развитието на социалната среда в община Мъглиж,  

• да следи за изпълнението на дейностите по Стратегията на общинско ниво; 

• да осигури актуализирането на Общинската стратегия, с цел подобряване на политиките за социално 

включване. 

Механизмът за периодичен преглед на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги включва Звено за 

мониторинг на ОСРСУ в област Стара Загора  2016-2020 година. В състава на звеното за мониторинг са именно: 

представители на Областна администрация, координаторите за областта по проекта за социални услуги, общините на 

територията на областта, РИО, РЗИ, РДСП и Дирекция социално подпомагане, представители на НПО.  

Ежегодно изготвяне на мониторингов доклад за степента на изпълнение на стратегията от звеното за мониторинг.  

Докладът се изготвя всяка година, като се мониторира състоянието на социалните услуги през предходната година. 

Докладът се приема от звеното за мониторинг и се представя пред Координационен съвет за изпълнение на областната 

стратегия за социални услуги. Този съвет функционира като разширен екип на ЗМО. Така конструираният 

Координационен съвет има за цел да: 

• Координира целия процес по изпълнение на областната и общински стратегии за развитие на социалните 

услуги в област Стара Загора; 

• Съгласува междуинституционални и междуобщински механизми за сътрудничество; 

• Координира и съгласува разкриването на социални услуги на областно ниво; 

• Координира дейността на мултидисциплинарния екип за деинституционализация в областта; 

• Получава периодична обратна връзка за напредъка на изпълнението на общинските стратегии за социални 

услуги; 

• Предоставя възможност за съгласуване на дейностите на общинско и областно ниво по изпълнение на 
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стратегиите за социални услуги; 

• Решава проблемни зони и намира решения за преодоляването им, възникнали в процеса на изпълнение на 

Стратегията; 

• Предоставя възможност за междуобщинска и междуинституционална обмяна на опит по изпълнението на 

Стратегията; 

• Взема решения за междуинституционални и междуобщински инициативи и кампании по приоритетите на 

Стратегията и изготвя план за реализирането им; 

• Дава становища по подготвени проектни предложения от неправителствените организации, общини и др. за 

целесъобразност по отношение на приоритетите на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги; 

• С решение на Съвета могат да се създават работни групи при необходимост за изпълнение на конкретна 

задача. 

След разглеждане и приемане на Доклада от Координационния съвет, той се предлага за обсъждане и приемане 

пред Областния съвет за развитие на област Стара Загора. 

 

 

До края на 2018 година при необходимост стратегията ще се актуализира от звеното за мониторинг или външни 

експерти; 

Окончателната оценка на стратегията ще се изготви през 2020 година и ще се извърши  подготовка на нова 

стратегия за следващия планов период; 

При осъществяване на мониторинга и оценката на стратегията ще се включат всички заинтересовани страни. 

Мониторинговият доклад и оценките на стратегията ще се публикуват на електронната страница на Общинска 

администрация Мъглиж. 
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 Основни партньори. Механизми на партньорството 

Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще допринесе за изграждане на оптимална 

мрежа от социални услуги в общината, която да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за 

максимално оползотворяване на наличните ресурси 

 Ще се провеждат срещи и обменни посещения между съседни общини за обмен на информация за групи в риск, 

обсъждане и планиране на съвместни дейности и проекти за подкрепа на целевите групи. Междуобщинските срещи са с 

участието на всички заинтересовани институции, в чиито компетенции попадат групите в риск (като ДСП, ДБТ, 

доставчици на социални и здравни услуги, училища, НПО и др.) Ще се развиват съвместни  мобилни екипи за 

осигуряване на подкрепа на хора с увреждания и самотни стари хора в изолирани населени места. Ще се разработват 

междуобщински и междусекторни проекти за подкрепа на групите в риск. 

 

Областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД) 

Съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за 

действие в изпълнение на Стратегията в Област Стара Загора е създаден Областен координационен механизъм по 

деинституционализация /ОКМД/. Целта е чрез него да се постигне ефективно сътрудничество и взаимодействие между 

гражданския сектор, регионалните и общинските структури. Той е платформа за прилагане на политики чрез 

междуинституционално партньорство.  

ОКМД осигурява ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политики 

за деинституционализация, както и осигурява подходяща среда за междуинституционално взаимодействие на местно 

ниво, в което да се разработят максимално опростени и в същото време ефективни регулации и йерархии при 

партнирането по изпълнение на националните политики в процеса на деинституционализация. 
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 Основни етапи в изпълнението на стратегията  

Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Мъглиж обхваща 5-годишен период (2016 – 2020), в 

който се обособяват два етапа с продължителност по 3 и 2 години за изпълнение, както следва: 

Първи етап - подготвителен етап,  през който ще се изготви и приеме Стратегията за развитие на социалните 

услуги в община Мъглиж. Ще  се осъществи оперативно планиране на интервенцията през първите 3 години и ще се 

създаде план на действие за 2016 година. Този етап приключва до месец юли, 2016 година. 

Втори етап - през който ще се изпълняват планираните дейности в Стратегията за развитие на социалните услуги. 

Той обхваща периода от 2016  до 2018 година. 

Трети етап - оценка и препланиране. Той обхваща последното тримесечие на 2017 година и първото тримесечие 

на 2018 година. Предвижда се изготвяне на Междинна оценка на постигнатите резултати от стратегията, при 

необходимост се извършва корекция на планираните за следващия двегодишен етап. 

Четвърти етап обхваща 2018 -2020 година. Той се характеризира с ефективност и изпълнение на дейностите по 

стратегията и финална оценка на въздействието от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. 

6. РЕСУРСИ 

6.1. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

6.1.1 Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги 

Качествени социални услуги се представят от високо квалифициран и мотивиран персонал ангажиран в тях, като 

същевременно е необходим и допълнителен ресурс от различни квалифицирани специалисти. Възнагражденията на 

персонала в сферата на  социалните услуги в общината се определят като много ниски. За повишаване на  

квалификацията на персонала се организират вътрешни обучения и обмяна на опит със сходни услуги. Съществуват  

затруднения при намиране и подбор на квалифициран персонал и текучество на персонала, което затруднява работата и 

води до ниско качество на предоставяната услуга. 
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Персоналът в социалните услуги на територията на община Мъглиж е структуриран съгласно Методика за 

определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от 

Министъра на труда и социалната политика.  

Факторите човешки ресурс, квалификация и мотивация на персонала имат съществено значение и оказват натиск 

върху системата на социални услуги. 

С цел осигуряване на подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на професионалната 

квалификация и умения е необходимо планиране и осъществяване на мерки и дейности, свързани с: 

• Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и споделяне на добри ефективни практики 

на персонала в съществуващите социални услуги. 

• Развитие и насърчаване на доброволчески практики - осигуряване на обучение, възможности за обмяна на опит 

и консултиране по въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на социални услуги на местно и 

регионално ниво. 

• Въвеждане на ефективни системи на контрол върху качеството и за супервизия в социалните услуги. 

• Въвеждане на адекватно заплащане на труда, на труда на работещите в социалните услуги. 

 

6.1.2 Изграждане на административен и организационен капацитет  

Специфичните потребности от промяна и развитие, свързани с капацитета на човешките ресурси, които са 

идентифицирани в процеса на разработване на стратегията са: 

• Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на управляващите социалните услуги, 

предоставяни в общността по отношение на подбор на персонал, ориентиране и обучение на персонала, планиране на 

работните задачи, мотивиране на персонала, стимулиране на работата в екип и работата в разширените 

мултидисциплинарни екипи; 
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• Основна потребност за развитие на управленския персонал е повишаване на професионалните компетенции, 

свързани с прилагане на иновативни практики за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги, 

както и с въвеждане на механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени със спецификата на различните 

дейности по предоставяне на социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа 

по обслужване на клиентите. Управленския персонал на съществуващите доставчици на социални услуги има потребност 

от развитие на уменията за добро управление и задържане на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното 

непрекъснато развитие; 

• Потребностите на специалистите (социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др.) и 

на помощния персонал ангажирани в директното предоставяне на социалните услуги са свързани с: обогатяване на 

знанията и опита им за ефективна работа по случай, индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента, 

осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по удовлетворяване на неговите потребности, 

необходимост от методическа подкрепа по отношение на осъществяване на адекватен подбор на специфичните 

дейности, свързани с предоставянето на социалната услуга, оценка на въздействието, документиране на добрите 

практики в работата по случай.  

С оглед стимулиране развитието на административния и организационния капацитет на общинско ниво за 

управление на социални услуги е необходимо планиране и осъществяване на мерки и дейности, свързани с: 

• Обучения за изграждане на капацитет за управление на социалните услуги: 

 - Обучения и консултиране за изграждане на умения за ефективно управление на социални услуги в общината; 

 -  Обучения за развитие на капацитета на ДСП;  

 -  Базисни и надграждащи обучителни модули за ръководните екипи на социалните услуги с цел развитие на 

административния и управленски капацитет, допълнителна квалификация/опит и подобряване на вътрешния 

мениджмънт на социалните услуги;  
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 -  Обучения и периодични консултации на ръководните екипи на доставчиците по планиране, осигуряване и 

ефективното управление на финансовите средства и ресурсите. 

• ресурсно обезпечаване на развитието на отделите, ангажирани с администрирането, управлението и развитието 

на социалните услуги на територията на община Мъглиж. Осигуряване на необходимия брой служители, ангажирани с 

разкриването и управлението на социалните услуги и осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на 

опит и добри практики, с цел развитие на капацитета и  компетентността на служителите. 

• Изграждане на умения за ефективно използване на възможностите за финансиране - обучения за разработване 

и подготовка на проектни предложения; Развитие на компетенциите за управление на проекти. 

• Формиране на умения за изграждане на партньорства. 

6.2 Финансови и материални ресурси 

Сред основните източници на финансиране на социалните    услуги са:  

 Държавният (републиканският) бюджет 

 Собствени приходи (общински бюджет) 

 Национални и международни програми 

 Фондовете на Европейския съюз  

 Средствата, предоставяни безвъзмездно от физически и юридически лица  

 Други източници. 

 Главен инструменти в подкрепа на политиките в сферата на социалното включване е оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  
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Важно при функциониране на социалните услуги е наличната зависимост на общината от републиканския бюджет, чрез 

който получава субсидии за делегираните от държавата дейности и изравнителна субсидия, чрез която се осигурява 

финансиране на местните дейности. 

Със стартиране на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. се очаква по-активно и целенасочено да се 

обвържат техните цели и задачи с потребностите на населението от социални услуги. В резултат на това една част от 

недостигащите средства за инвестиции, които държавният бюджет не може да осигури, ще могат да се финансират по 

мерки от новите оперативни програми.  

Комуникационна програма 

Важно условие за ефективното реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е политиката за 

предоставяне на информация до обществеността. Реализирането на стратегията ще се съпровожда от информационни 

мероприятия, които ще осигурят нейната публичност през целия период. 

 Цели, задачи и методи 

Основната цел  е да се  представят и популяризират сред широката общественост и заинтересованите страни 

резултатите, ползите и положителните ефекти от изпълнението на Общинската стратегия, да се спомогне за изграждане 

на обществена подкрепа към политиките на социално включване и да се допринесе за повишаване на чувствителността в 

обществото към проблемите на децата и семействата в риск и към уязвимите общности и  групи. 

Целеви групи   

Това са органи и институции на държавната и местната власт, изпълнителни агенции, НПО, териториални структури на 

държавните органи и институции, доставчици на социални услуги, приоритетни целеви групи на общинската стратегия за 

социални услуги, потребители на социални услуги,  медии, широката общественост. 
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Водещите принципи са целенасоченост, прозрачност, достъпност на информацията,  качество на информационните 

ресурси, многообразие и ефикасност на използваните комуникационни средства, ефективност и позитивност на 

комуникационните послания.  

Методите и подходите на комуникационната програма включват: 

Създаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на различни начини и форми за 

комуникиране и представяне на Общинската стратегия за развитие на социални услуги, чрез популяризиране. 

• Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда чрез:  

o Подаване на достатъчна информация в общественото пространство; 

o Търсене на отзвук и обратна връзка от комуникираната информация; 

o Предвиждане на възможности за коригиращи действия; 

Основни комуникационни техники са: 

- директна комуникация,  

- комуникация чрез масовите медии,  

- комуникация чрез Интернет и информационни материали.  

Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на широката общественост да 

споделят своите мнения, гледни точки и предложения в рамките на дискусии, кръгли маси и дебати. Проблемите в 

социалната сфера изискват непрекъснат дебат и достигане на гласа на гражданите до отговорните за вземане на 

политическите решения. Само чрез пряк дебат и комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията 

на ангажираните с различни секторни политики. 

Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне на информация относно 

изпълнението на  Общинската стратегия за социалните услуги чрез: 

• пресконференции, брифинги и съобщения за медиите; 
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• неформални работни срещи. 

Раздел Д: Приложения 

Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на потребностите в община Мъглиж 

 
 


