
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№611 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.09.2014 год. с Протокол № 37 

 

ОТНОСНО: Доклад за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги в 

община Брацигово – 2014 година 

 

                                                                  

    Общински съвет – Брацигово, след като разгледа и обсъди Предложението от 

Васил Михайлов Гюлеметов – Кмет на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА, становищата на постоянните комисии към Общински съвет и след 

станалите разисквания  

 

РЕШИ : 

 

1.Приема  доклада за изпълнение на стратегията за развитие на социалните услуги на 

територията на община Брацигово.  

 

2. Да се предприемат необходимите стъпки от страна на Кмета на община Брацигово и 

Председателя на Общински съвет град Брацигово за осигуряване на самостоятелна 

Дирекция „Социално подпомагане“ за община Брацигово. 

 

 

Общ брой на 

общинските 

съветници: 

Присъствали: Гласували: „За” „Против” „Въздържали 

се” 

17 16 16 16 0 0 

 

                                                                  

 

 

                                        

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ Решение 611/30.09.2014 год. 

 
ДОКЛАД 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО  

 

    Съгласно Закона за социално подпомагане социалните услуги могат да бъдат предоставяни от 

държавата, общините, от физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица. На  

територията на община Брацигово няма регистрирани доставчици на социални услуги от частния и 

неправителствен сектор. Единствените доставчици на социални услуги са общинска администрация - 

Брацигово. Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Брацигово (2011 – 

2015) е разработена като част от Стратегията за развитие на област Пазарджик (2010 – 2015). Стратегията 

обхваща 5-годишен период. Кметът на Общината утвърждава Стратегията след съгласуване с Дирекция 

за социално подпомагане. Утвърдената Стратегия е приета с Решение №  48 / 29.04. 2011г.  от общинския 

съвет – Брацигово. Структурата и съдържанието на Стратегията са разработени и представени в 

съответствие с нормативните разпоредби на чл.36а(4) ППЗСП. Стратегията обхваща планов период от 5 

години (2011 – 2015). Стратегията включва дейности, които ще се реализират на територията на община 

Брацигово. Бенефициенти на дейностите от Стратегията са всички рискови групи – уязвими общности, 

деца и възрастни в риск, независимо от възрастовите им групи.  

С Решение № 436 / 25.10.2013 год. на Общински съвет - Брацигово, бе приет Годишният план за 

развитие на социалните услуги в Община Брацигово за 2014 год., изготвен в изпълнение на Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги в Община Брацигово (2011-2015г.), в който се предвижда 

разкриване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания – 

деменция” с капацитет 15 потребителя. Центърът ще се помещава в сградата на бившата градска 

поликлиника в гр. Брацигово на третия етаж. Намеренията на Община Брацигово е да кандидатства с 

проектна документация за разкриването на този вид услуга. При одобрение от страна на финансирания 

орган, първоначално ще се започне строително-ремонтни дейности, след което Общината ще предприема 

действия за разкриването на услугата, като делегирана от държавата дейност, с предложение до 

Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – гр. София.   

С  направена актуализация на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Брацигово приет с Решение № 436 / 25.10.2013 год. на Общински съвет - Брацигово се плануват следните 

промени : 

- С Решение № 506/21.02.2014 год. на Общински съвет - гр.Брацигово ще бъде  разкрита на нова 

социална услуга -  „Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 3 години” в База ІІ „ Ана 

Гиздова” с административен адрес ул. „Васил Левски „ № 6 към Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства гр. Брацигово, като делегирана от държавата дейност с капацитет 10 потребители . 

- С Решение №505/21.02.2014г. Закриване на „Преходно жилище”- западно крило към  Комплекс 

за социални услуги за деца и семейства   

  

Социалните услуги в община Брацигово са достъпни, разнообразни и качествени. Те допринасят 

за по-добър самостоятелен живот на уязвимите групи. Социалните услуги, включени в годишния план, в 

по-голямата си част са насочени към деца и лица, настанявани през годините в специализирани 

институции, които предстои да бъдат закрити или преструктурирани 

В общината броят и капацитетът на социалните услуги е съобразен с потребностите на целевите 

групи. Капацитетът на наличните услуги е с добра пълняемост, поради добрата координация между 

Дирекция Социално подпомагане и оказаната методическа подкрепа от РДСП Пазарджик. На 

територията на общината съществуват разнообразни услуги в общността, които са съобразени със 

спецификата на общината. 

Специализираните институции за възрастни хора задоволяват потребността на желаещите и 

нуждаещите от настаняване потребители от областта и работят с пълен капацитет. 

Предлаганите социални услуги от резидентен тип предоставят възможност за задоволяване до 

голяма степен индивидуалните потребности на лица и деца. 

    Най-всеобхватната услуга в община Брацигово е Домашен социален патронаж, която се 

предоставя на териториите на град Брацигово и село Равногор, чрез нея са подобрени условията на живот 

в домашна среда на възрастните и самотно живеещи хора. 

 

Целеви групи: във фокуса на Стратегията са  съвкупността от настоящи и потенциални 

потребители на социални услуги. Те включват лица и семейства, които ползват или биха се възползвали 



от социалните услуги в общностите и специализираните институции на територията на община 

Брацигово.                              

 
В И Д О В Е  С О Ц И А Л Н И  У С Л У Г И  З А  В Ъ З Р А С Т И  Х О Р А   

 

Домашен социален патронаж  

         

В рамките на общината функционират два домашни социални патронажа: 

• ДСП в гр. Брацигово, който е с капацитет 100 потребители, към него допълнително са 

включени и селата: с. Бяга (4) , с. Козарско (15) и                     с. Розово (6) , 

• ДСП в  с. Равногор с капацитет 30 потребителя.  

             В гр. Брацигово и село Равногор търсенето на услугата се увеличава, поради нарастване 

възрастовата граница на населението. Анализът на данните относно доставянето на услугата „Домашен 

социален патронаж ” Брацигово сочи, че броят на потребителите става по-висок от капацитета на 

услугата. Основен приоритет на ДСП е качествено приготвена храна и да бъде доставена на време. Към 

настоящия момент всички места са заети.Приемат се молби на желаещи, които по реда на записване и 

при освобождаване на свободни места се включват за обслужване. Приоритет се записват лица в крайна 

нужда след извършване не социална анкета от страна на социален работник в дома на лицето, заявило 

желание да ползва социалната услуга. 

         В град Брацигово  от  декември 2009 год. функционира по проект социална услуга  Обществена 

трапезария - Брацигово, с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила”, като общия брой на 

потребителите до 30.04.2014г. е 50.  

         Основна цел на услугите „Домашен социален патронаж” и „Обществените трапезарии” е 

предоставянето на услуги на възрастни хора и лица с увреждания. Домашният социален патронаж и 

обществената трапезария работят целогодишно и оказват подкрепа в домовете на потребителите и по 

този начин се осъществява превенция на институализацията.  

 

Дневен център за хора с увреждания - Брацигово 

 
От 01.01.2011 г. в община Брацигово стартира проект по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансиран от Европейския социален фонд – „ Дневен център за 

възрастни хора с увреждания – Брацигово. Създаването и развитието на “Дневен център за възрастни 

хора с увреждания в град Брацигово” ще доведе до преодоляване на социалната изолираност на 

възрастни хора с увреждания като създаде условия за интегрирането им в обществото и даде възможност 

за активното им участие. През 2012 год. “Дневен център за възрастни хора с увреждания в град 

Брацигово” стана държавна делегирана от държавата дейност с капацитет 30 потребителя, след което със 

Заповед № РД 01-141 от 31.01.2013 год. на Министъра на Агенция за социално подпомагане бе намален 

капацитета от 30 на 20 места.  Социалните услуги, предоставяни от Дневния център ще дадат 

възможност на възрастните хора с увреждания да придобият нови знания, умения и навици за по-добро 

справяне с нуждите на ежедневието и за укрепване на психическото им равновесие. Той е комплекс от 

социални услуги, които създават условия за цялостното им обслужване през деня, за задоволяване на 

всекидневните им здравни, образователни и рехабилитационни потребности, организация на свободното 

им време и осъществяване на лични контакти.  

Програмите и дейностите в ДЦВХУ са удачно подбрани – в съответствие с нормативните 

изисквания и добрите социални практики. Работните процеси при доставка на социалните услуги са 

ефикасни и ефективни. Въздействието на провежданите програми е позитивно. За всеки потребител се 

изготвя индивидуална програма за рехабилитация, съобразно индивидуалните особености и потребности 

. До момента услугите в центъра са ползвали 102 потребители. 

 

„Домашен помощник” , „Социален асистент” и  „ Личен асистент” 

            През последните три години социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” 

придобиха особена популярност сред хората с увреждания и затруднения в самообслужването. Тези 

социални услуги задоволиха потребността на възрастни и хора с увреждания за подкрепа в техният дом. 

С реализирането на проекта „Звено за услуги в домашна среда „ПОДКРЕПА В ДОМА” към Домашен 

Социален Патронаж-Брацигово” на 07.05.2013 г. се откриха 28 нови работни места в  социалната сфера – 

1 социален работник, 2 социални работници, 5 домашни помощници, 20 болногледача, като са  

назначени безработни лица и се увеличи трудовата заетост на територията на Община Брацигово. 



       В изпълнение  на проекта ще се предоставят  социални услуги –обслужване и удовлетворяване на 

ежедневни потребности на 54 лица от гр.Брацигово, с.Равногор, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско ,като в 

това число 30 лица с трайни увреждания /включително 2 деца/ и 24 възрастни хора. 

       Целта на проекта „Подкрепа в дома „ е да се подобри качеството на живот на хората с увреждания и 

възрастни хора с ограничения или невъзможност от самообслужване да получат грижа в семейна среда и 

подобряване на социалното им включване в обществото.   

        Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Брацигово,  предоставя социалната 

услуга „Личен асистент”, съгласно подписано Рамково споразумение № BG09-1303-1 от 03.11.2010г. - 

проект „ Алтернативи“. Квотата за Община Брацигово към момента нарасна на 34 потребителя и  34 

асистента.  

 

Клуб на пенсионера 

        

      Във всяко населено място от общината с изключение на с. Жребичко има изграден «Клубът на 

пенсионера». Клубовете на пенсионера във всички населени места  на общината разполагат с добри бази, 

в които осъществяват своите мероприятия и срещи.  Всяка година в Бюджета на Общината се залягат 

средства, които да подпомагат дейността им.   Основна цел на създадените клубове на пенсионера е 

грижа за старите хора за по-добър живот. Хората в над трудоспособна възраст представляват около 40%  

от постоянното население на Община Брацигово и  са третата голяма социална група  идентифицирана 

като една от най застрашените уязвими групи. Една от основните задачи е осигуряване на достоен живот 

на тези хора,  чрез съдействие за поддържане на социални контакти и активно дълголетие. Помещенията, 

в които се разкриват клубовете,  както и подходящото им обзавеждане се осигурява от кмета на 

общината,  след решение на Общинския съвет. Разходите за отопление, осветление, телефон, вода и 

ремонти са за сметка на Общината.  

    На територията на община Брацигово има шест  пенсионерски клуба. Към всеки клуб има назначен 

отговорник, който се грижи за собствеността 

и участва в организацията и дейността на клуба. Съвместно с читалищата по населени места се 

организират всички празници от културния календарна Община Брацигово.  

За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете си сътрудничат с общинска администрация ,  

неправителствени организации,  съюза на пенсионерите и инвалидите в България,  държавни и общински 

органи. 

 

Клуб на инвалида 

           

         Клубът на инвалида е създаден, за да привлича и организира хората с увреждания и да ги интегрира 

в обществото. Броят на членовете на клуба в град Брацигово е 130 човека с различна степен на 

увреждане. На 13 ноември 2012 год. клуба на инвалида бе преместен в сградата на бивша градска 

поликлиника с цел подобряване условията на хората с увреждания. Помещението в което се намира 

клуба е отремонтирано и обзаведено със нужните мебели и отоплителни системи със средства от 

Общината. Клуба взема участия в няколко международни фестивала в страната.Ежегодно заедно  с клуба 

на пенсионера - Брацигово се организира и  провеждането на традиционния събор на летовище „ В. 

Петлешков“.  

 

В И Д О В Е  С О Ц И А Л Н И  У С Л У Г И  З А  Д Е Ц А    

   Деца в риск 

   
         В изпълнение на националните приоритети за деинституционализация на грижата за децата през 

2010 година успешно беше  закрит Дом за деца лишени от родителски грижи  „ Ана Гиздова ” – гр. 

Брацигово.  

        С Решение № 552 / 21,12,2010г. бе открит „ Комплекс за социални  услуги за деца и семейства” – гр. 

Брацигово, включващ социални услуги в общността и услуги от резедентен тип като делегирана от 

държавата дейност, считано от 01.01.2011г. 

 

1. В База І „ Васил Петлешков „ – гр. Брацигово се предоставят следните услуги: 

 

От резидентен тип  

• ДДЛРГ  “ Васил Петлешков” гр. Брацигово е закрит със Заповед № РД 01-603/28.04.2013 год., на 

Изпълнителния Директор на Агенция „Социално подпомагане „  - София, считано от 

01.06.2013г.  

 



• В  община Брацигово  от 01.01.2011г. функционира  Център за настаняване от семеен тип  на 

възраст от 3 до 12 години и Център за настаняване от семеен тип  на възраст на  възраст от 15 до 

18год с капацитет 15 места. Център за настаняване от семеен тип  е услуга, в която децата се 

отглеждат  в среда, близка до семейната и получават професионална грижа. Организирането на 

живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за 

равнопоставено участие в живота на местната общност. ЦНСТ гр.Брацигово голяма част от 

потребителите са включени в програма „Трудово-терапевтична работилница” към ЦОП с цел 

придобиване на кулинарни умения. На територията на КСУДС функционира и фризьорски 

салон. С помощта на спонсори там се провеждат курсове по фризьорство, като лицата преминали 

курса придобиват професионална квалификация. Програмите и дейностите в ЦНСТ за деца са 

удачно подбрани в съответствие с нормативните изисквания и добрите социални практики. 

Работните процеси при доставка на социалните услуги са ефикасни и ефективни. В Дейността се 

съблюдава равнопоставеност на половете. Няма данни за дискриминационно отношение.  

 

• Преходни жилища- 2 бр.с капацитет – 16 места 

           Помещенията и сградата на Преходните жилища отговаря на стандартите и нормативните 

изисквания, в съответствие с капацитета им. Целта на услугата е да подкрепи потребителите да водят 

независим живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от 

социалната услуга.  

Младежите се обучават в умения за добро себепредставяне, обучения в семейни 

добродетели, комуникативни и емоционални умения, осигуряване на съдействие за получаване на 

здравни грижи и здравна профилактика, семейно планиране, професионално ориентиране, правно и 

гражданско възпитание, организиране на културни и спортни мероприятия и други дейности по 

организация на свободното време, занимания по интереси, включване в артдейности, наличие на 

образователни програми и осигурен достъп до информация. 

С предоставянето на социалната услуга Преходните жилища в общината, на ползвателите им 

се осигурява възможност да живеят в среда близка до семейната, да придобият навици и умения за 

водене на самостоятелен, по-организиран начин на живот и по-лесно интегриране в обществото. 

Няма данни за дискриминационно отношение. 

 

В общността  

• Център за обществена подкрепа с капацитет – 30 места 

        Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на 

изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция 

на деца, обучение в умения на самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 

оценяване и обучение на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 

противообществени прояви. В Центърът за обществена подкрепа се предлагат групови програми за 

формиране на социални умения, както за децата, така и за семействата им.  Услугите се помещават в 

сгради и помещения, които съответстват на стандартите и критериите, и на нормативните изисквания 

съобразно капацитета им. Инфраструктурата е добра, осигурена е достъпна среда за потребителите на 

услугата. Програмите и дейностите в ЦОП са удачно подбрани – в съответствие с нормативните 

изисквания и добрите социални практики. Работните процеси при доставка на социалните услуги са 

ефикасни и ефективни. Въздействието на провежданите програми е позитивно. В дейностите се 

съблюдава равнопоставеност на половете. Няма данни за дискриминационно отношение.  

         Капацитетът на обхванатите до момента деца е 30, но допълнителното подаване на молби от 

родители,  поражда нуждата от увеличение на капацитета до 40 деца 

В мрежата от услуги Център за обществена подкрепа гр.Брацигово има ключова роля за оказване на 

помощ на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция 

в общността 

 

2.  В База ІІ „ Ана Гиздова „ – гр. Брацигово се предоставят следните услуги: 

 

 От резидентен тип  

 

• Център за настаняване от семеен тип  за деца от 0 до 3 год. – 10 деца 

Центъра е разкрит със Заповед № РД01-818/01.07.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане гр. София с капацитет 10 деца.  Това е социална услуга от резидентен тип, която 

предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, 

за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното 

семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В Центъра се създава среда 



близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа 

за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на 

живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено 

участие в живота на местната общност.  

              Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е осигуряване на качество на 

живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие . В Центъра ще 

бъдат настанени десет деца, които ще останат там, докато им бъде намерен приемен дом или се върнат в 

своето семейство. Всяко дете ще си има собствено пространство, собствено креватче, лични вещи, 

внимание и отношение лично към него.  Напускането ще става едва след като бъде намерен приемен дом, 

бъдат осиновени или реинтегрирани в биологичните им семейства. През това време детето живее в среда, 

много близка до семейната. 

 

В общността  

 

• Дневен център за деца с увреждания – 14 места 

Дневният център за деца с увреждания (ДЦДМУ) е комплекс от социални услуги, които създават 

условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, 

задоволяване на ежедневните потребностите от организация на свободното време и личните контакти. В 

ДЦДМУ се предоставят здравни, социални и педагогически услуги.  

Потребителите са доволни от материалната база, отношението на персонала и предлаганите услуги 

и помощта, която получават. Има напредъка в положителното развитие и състоянието на децата. 

Родителите смятат, че служителите разбират техния проблем, но някои от тях считат, че качеството на 

услугата ще се подобри чрез увеличаване на служителите в услугата.  

Дейностите в ДЦДМУ са удачно подбрани, съобразно нормативните изисквания. Осигурен е  

необходимия организационен капацитет и устойчивост на социалните услуги.  Основна цел на центъра е, 

децата да получат алтернативна форма на грижи и специализирани услуги, а родителите им да получат 

помощ и подкрепа в тяхното отглеждане. Няма данни за дискриминационно отношение.  

 

3. В База ІІІ се предоставя следната социална услуга - Наблюдавано жилище – гр. Брацигово с  

капацитет 10 места 

 

Това е форма на социална услуга, оказваща подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 

години, които напускат специализирана институция, в преходно жилище им предстои да водят 

независим начин на живот.  

Потребителите на услугата са доволни от услугата и грижата, която получават в нея. Споделят, 

че са подкрепяни психологически и материално.  

Персоналът, работещ в нея е доволен от условията на работа и изградените отношения в екипа. 

Няма данни за дискриминационно отношение. 

     Сред основните източници на риск тук са отсъствието или отказът от адекватно семейно планиране, 

трайната безработица на родителите, която създава и подържа бедността, лошите битови условия и 

недостатъчният родителски капацитет.  В определени случаи това води и до оценката за висок риск при 

отглеждане на децата, която дават социалните работници. Анализът на настаняванията сочи, че над 

половината от децата престояват в институцията над 2 години. Налице са данни, които показват, че 

връзката на родителите с по-голямата част от децата (които не са оставени за осиновяване) не е 

прекъсната, въпреки различната степен на ангажираност и отговорност в семействата. Същевременно, 

там където след настаняване в институцията връзката е разкъсана, възстановяването и е дълъг и много 

сложен процес. Това прави още по-необходими социалните услуги за директна работа в общността с цел 

превенция на изоставянето и реинтеграция на настанени деца – чрез изграждане на родителски умения, 

предоставяне на достъп до алтернативни форми на грижа и др. От особена важност е ефективното 

използване на ресурсите чрез междусекторно партньорство между детските градини, училищата, 

социалните служби и дирекциите „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”. 

 

Деца с увреждания 

 

В представения отчет за изпълнение дейностите залоени в Общинската програма за закрила на 

детето на Община Брацигово за 2013 г. в общината  живеят и растат общо 28 деца с различни форми и 

степен на увреждания, в т.ч.: 

• с физически увреждания – 15  деца 

• с множествени увреждания – 0 деца 



• с умствена изостаналост –  7 деца 

• с психически разтройства – 5 деца 

Анализът на потребностите идентифицира следните нерешени проблеми: 

• много малка част от децата с увреждания посещават детски градини; 

• нисък е делът на интегрираните в общообразователните училища; 

• не е осигурена достъпна архитектурна среда (особено в малки населени места); 

• не достигат квалифицирани кадри за работа с деца с увреждания и техните семейства; 

• не е достатъчна както информираността, така и ангажираността на обществото с 

проблемите на семействата с деца с увреждания; 

 

Други идентифицирани рискови групи деца 

         

            В периода 2012 – 2013 година в Община Брацигово са идентифицирани рискови групи деца, извън 

посочените по-горе, както следва: 

� Деца, настанени при близки и роднини със заповед  

� През 2012 година– 1 

� През 2013година – 1  

� Деца, настанени в приемни семейства (приемна грижа): 

� През 2012година – 0 

� През 2013 година  -9 

� Деца, жертви на насилие:  

� През  2012 година – 4 

� През 2013 година - 6 

 

� Деца, жертви на насилие:  

� През  2012 година – 4 

� През 2013 година - 6 

 

 Децата в социално слаби семейства съставляват най-голямата рискова група на територията на 

общината. Отглежданите в бедност деца имат стандарт на живот, който ощетява физическото, 

умственото, духовното, моралното и социалното им развитие. 

 

Лица и семейства в неравностойно положение  

 

Лицата и семействата в неравностойно положение са особена рискова група, чиято уязвимост 

произтича от източници на риск с различен характер – икономически, социални, поведенчески 

(зависимости), необезпеченост с постоянно жилище и др.  

            Очевидно е, че в местни общности, които се характеризират с постоянни високи нива на 

безработица и бедност, ефектите на социално-икономическата криза се изявяват с особена интензивност. 

Косвено доказателства за това е ръстът в поисканата и получена целева помощ за отопление.  

И з в о д и   

 

- Съотношение между услугите в семейна среда и услуги от резидентната грижа , в общината 

преобладават услугите от резидентен тип. 

- На територията на общината, приоритет са услугите за деца.  

- Засилване на тенденцията услугите, насочени към рискови групи деца, да се насочват и към техните 

родители от налични рискови групи в областта (млади майки с риск да изоставят децата си, бедни и 

самотни родители с нисък родителски капацитет; подкрепа на осиновители, родители на деца с 

отклоняващо се поведение). 

- На територията на община Брацигово има изградена мрежа от разнообразни социални услуги за деца в 

риск 

- Разкритите услуги на територията на общината са концентрирани в различни квартали на гр. Брацигово, 

които са достъпни и са в непосредствена  близост до повечето обществени сгради на града. В останалите 

населени  места все още няма разкрити социални услуги. 

- Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици – Доставчикът на всички социални услуги е 

община Брацигово. До момента няма проведени конкурси за избор на доставчик .  

 



П р е п о р ъ к и  к ъ м  р а з в и т и е  н а  с о ц и а л н и т е   

у с л у г и  в  о б щ н о с т т а  

- Осигуряване устойчивост на постигнатите резултати и продължаване на тенденцията за разкриване на 

услуги в общността за сметка на институционална грижа 

- Изграждане на механизми за партньорства между институциите за използване на техните ресурси в 

подкрепа на деца и семействата в риск, както и за преодоляване на бедността и социалната изолация, 

разширяване и активно търсене на форми за публично-частни партньорства в областта на разкриване и 

управление на социални услуги, с цел предлагане на по-ефективни и по-гъвкави социални услуги за 

лицата в риск. 

- Планиране и осъществяване на дейности насочени към развиване на информационни кампании и 

реализация на социалната услуга „приемна грижа”, 

- Разработване и разкриване на модели на превантивни социални услуги с ранна степен на интервенция, 

имащи за цел да предотвратят загубата на независимостта на възрастните хора и тяхната социална 

изолация. Разработване на превантивни модели на социални услуги, насочени към работа със 

семействата и близките на възрастните хора. 

- Укрепване капацитета на общината и на другите доставчици на социални услуги за възрастни да 

прилагат интердисциплинарен подход при предоставяне на социални услуги за възрастни хора и да 

инвестират в човешки ресурс, специалисти и екипи, подготвени да работят с тази целева трупа. 

Необходими са повече обучения и теоретична специализация на ангажирания персонал. Затова е 

необходимо да се търсят партньорства с организациите, работещи в сферата на услуги за възрастни, с 

професионални организации и учебни заведения, подготвящи социални работници, рехабилитатори и 

медицински персонал, както и с други организации, имащи отношение към сферата на социални услуги 

за хора в третата възраст. 

- Продължаване процеса по изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. 

- Разширяване капацитета и обхвата на съществуващите мобилни услуги и по-широко покриване на 

нуждите на хората от малките населени места 

Регулярно провеждане на информационни кампании, във връзка с промоция на видовете, целите и 

целевите групи, към които са насочени социалните услуги.                          


