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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№254 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.02.2021 г. с  Протокол № 21 
 

 

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

община Брацигово – 2020г. 

 

 

 

 

Общинският  съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди предложението на 

Надежда Борисова Казакова – Кмет на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1, 

т.24 и ал. 2 от ЗМСМА, становищата на постоянните комисии към Общински съвет и 

след станалите разисквания  

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

1.Приема  Доклад за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги на 

територията на Община Брацигово - 2020 г.  
 

                                     

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници:  13 

Присъствали: 12 

Гласували: „За” – 9, „Против” – няма, „Въздържали се” – 3 

 

 

 

 

 

                  

                                        Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/ 
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ДОКЛАД 
 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2020 г. 
 

 

    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 е Общинска администрация - Брацигово. 

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община 

Брацигово (2016 – 2020) е разработена като част от Стратегията за развитие на 

социалните услуги на област Пазарджик (2016 – 2020). Кметът на Общината 

утвърждава Стратегията след съгласуване с Дирекция за социално подпомагане. 

Утвърдената Стратегия е приета с Решение №  94 / 28.04.2016г.  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 (2016 – 2020). 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 № 73 / 27.03.2020 год. на Общински съвет - Брацигово, бе приет и 

Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Брацигово за 2021 год.  

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, настанявани през годините в специализирани институции. 

 

На територията на общината съществуват разнообразни услуги в общността, 

които са съобразени със спецификата на общината. 

 

Предлаганите социални услуги от резидентен тип предоставят възможност за 

задоволяване до голяма степен индивидуалните потребности на лица и деца. 

    
 

 

 

 

 

 

В Община Брацигово се предоставя следните социални услуги :  

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТИ ХОРА 
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  Най-всеобхватната услуга в община Брацигово е Домашен социален патронаж, 

чрез нея са подобрени условията на живот в домашна среда на възрастните и самотно 

живеещи хора. 

   В рамките на общината функционират два домашни социални патронажа: 

 ДСП в гр. Брацигово е с капацитет 100 потребители, но към момента се 

хранят в гр. Брацигово (100), в с. Бяга (6), с. Козарско (10), с.Розово (3), и 

с. Исперихово (1). 

 ДСП в  с. Равногор  към момента се хранят  23 потребители.  

             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. 

          И през 2020г. се реализира проект „ Осигуряване на топъл обяд“. Дейностите 

на проекта стартираха през месец май 2016г., като общия брой на потребителите е  

50, от тях в гр. Брацигово – 30 потребители, с. Бяга – 6 човека  , с. Исперихово – 5 

човека , с. Козарско – 5 човека, и с. Розово – 4 човека.  Продължителността на 

проекта е до 30.04.2020 г.  Стойността на проекта възлиза на 129 106,46 лв. Храната  

се  приготвя по предварително изготвени седмични менюта, с което да се осигури 

балансирано хранене на целевата група,  при спазване на изискванията за 

безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Обядът се 

предоставя ежедневно през работните дни, от кухнята на „Домашен социален 

патронаж" – Брацигово . 

 

       От май месец 2020 до 31.12.2020г. община Брацигово e реализирала и  

проект„Целево подпомагане с топъл обяд в община Брацигово“ финансиран по 

програма „ Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна 

ситуация 2020“. По програмата се  осигурява храна в домовете на 50 нуждаещи се от 

община Брацигово. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта  е 

24 215,00 лв.  

     През 2020г. е спечелен и реализиран и  проект BG05M9OP001 – 2. 101  “ Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Брацигово”. Проекта има за 

цел да се предоставят услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна 

ситуация в резултат от пандемичния взрив на заболяването от вируса COVID 19 в 

страната с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, 

които са застрашени в най-голяма степен от вируса, в т.ч. възрасти хора над 65 г. с 

ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и 

техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за 

които има социална необходимост от почасови услуги. Проектите дейности се 

реализираха до 31.01.2021г.   

 

 

Дневен център за пълнолетни лица  с увреждания - Брацигово 

 

В община Брацигово има разкрит  “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 

в град Брацигово” с капацитет 10 потребителя.  Той е комплекс от социални услуги, 
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който 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.  Към края 

на 2020г. броя на потребителите е 9. Заради пандемията от COVID - 19 

потребителите бяха освободени от заплащане на потребителска такса.                              

Бяха  предприети  противоепидемични мерки, съгласно дадени указания с писма на 

АСП с изх. 08-00-3979/16.03.2020г. и писмо №08-00-4080/23.03.2020г., 

 

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

             През последните години социалните услуги „Домашен помощник”,  „Социален 

асистент” и „ Личен аситент „ придобиха особена популярност сред хората с 

увреждания и затруднения в самообслужването. Тези социални услуги удовлетвориха 

част от потребността на възрастни  хора и хората с увреждания.    
      От 01.09.2019г., на основание  Закона за личната помощ, който е в сила от 

01.01.2019г.  в община Брацигово се предоставя и социалната услуга – „лична помощ“. 

Право на този  вид услуга  имат: 

 Възрастните хора / пълнолетни лица с право на чужда помощ с 90% и над 90% 

ТЕЛК 

 Децата с над 50% чужда помощ и с над 90% инвалидност без чужда помощ също 

ще могат да се възползват от личния асистент. 

 Това е механизъм за подкрепа на лица с увреждания за упражняване на правата им, за 

пълноценно участие в обществото за извършване на дейности, отговарящи на 

индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер. 

Механизмът гарантира възможност на лицата да изберат от кого, кога, къде и по какъв 

начин да се осъществяват дейностите. Понятието ползвател на лична помощ според 

механизма е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за 

самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да 

компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на 

основните му права и пълноценно участие в обществото. Ползвателят на лична помощ, 

или упълномощено от него лице избира асистенти, участва в договарянето на условията 

на заетостта, в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд и 

подписва месечния отчети  на асистента за отрабонетите от него часове. Целта на 

закона е чрез осигуряване на лична помощ да се подпомогнат хора с увреждания, които 

да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, 

активно да се включват и участват в обществото и достъп до услуги и дейности. В 

община Брацигово за периода 01.09.2019 до 31.12.2020 г. от услугата са се възползвали 

53 ползвателя на лична помощ. 

    

 

 

 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА 

 „Преходни жилища - източно крило“  

Капацитет –  6  места   
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        На основание Заповед № РД01-0902 / 07.05.2019г. на Изпълнителния директор на 

АСП, Преходно жилище – южно крило е закрито, считано от 01.06.2019г., като мотиви 

за закриването са: неизпълване на определния капацитет за период от три месеца.                                    

Със  Заповед № РД01-0863 / 23.04.2019г. на Изпълнителния директор на АСП се 

променя и капацитета на  ПЖ – източно крило от 8 на 6. Към края на 2020г. заетите 

места в   ПЖ са 2.  

           Целта на услугата е да подкрепи потребителите да водят независим живот, 

подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от социалната 

услуга. Спецификата на услугите се състои в строго индивидуална работа с юношите, 

предоставяне на самостоятелно пространство, възможност за поемане на отговорност, 

чрез включване в различни дейности, предлагане на обучения, свързани с повишаване 

нивото на социална компетентност, професионална и личностна реализация.  

Ползвателите са деца от 13 до 18 годишна възраст, лишени от родителска грижа, за 

които до момента на приемането им в ПЖ са изчерпани възможностите за оставяне и 

връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини 

или в приемно семейство. 

 

 „Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - южно крило“  

Общ капацитет 15  места;  

Заети места – 9 

        Услугата е 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.  

 

  „Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - западно 

крило“  

 Със заповед № РД-011238 / 02.07.2019г. от Изпълнителния директор на АСП е 

променен капацитета от 15 на 10 места. Мотиви за промяната е незапълване на 

капацитета за период повече от три месеца . През месец декември броя на 

потребителите на услугата е 7.  

 

 Наблюдавано жилище - гр. Брацигово  

Капацитет 6 лица на възраст над 18 год.  

Заети места – 5. 

Със Заповед № РД – 1157/ 11.06.2018г. на Изпълнителния Директор на АСП – София, 

капацитетът на услугата е променен от 7 на 6 места. 

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

навършили 18 години, които напускат социалните услуги.      
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Услуги в общността за деца 
 Дневен център за деца и / или младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 

год. в гр. Брацигово   

Капацитет 14 деца и младежи.  

Заети : 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.  .  

 

 Център за обществена подкрепа – Брацигово  

 С  капацитет 30  ползватели 

      Заети места – 21 ползватели 

           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 Центъра за обществена подкрепа се предлагат групови програми за 

формиране на социални умения, както за децата, така и за семействата им.                                 

През 2020г. ЦОП е работил  по общо 61 случая с над  100 потребители. През годината 

екипът на ЦОП е работил и по 5 случая на самозаявили се потребители. За 2019 год. са 

издадени 24 броя направления и 3 бр. заповеди издадени от отдел „ Закрила на детето“ 

при Дирекция „ Социално подпомагане“ гр. Пещера.  

 По програма „ Семейна подкрепа“ е работено по общо 14 случая с 30 

потребители, с които е проведено предимно индивидуално социално-

педагогическо и психологическо консултиране по проблемите на 

родителстването, детското развитие и нуждите на детето;  

 По програма „ Директна работа с деца „ е работено по 16 случая на деца с общо 

30 потребителя. Проведени са консултации и е оказана подкрепа на деца с 

различни житейски семейни истории, деца в риск, деца жертва на насилие; 

 По програма „Реинтеграция „ са  преминали 2 семейства на които е оказана 

подкрепа процеса на реинтеграция в биологичното семейство на деца настанени 

в услуги от резидентен тип. 

 Програма „ Да се върнем в клас“ – през 2020г. са постъпили 2 случая застрашени 

от отпадане от образователната система. Целта на програмата  е да се 

идентифицират и събудят детските интереси, да се мотивират потребителите за 

учебна дейност, като се оказва помощ на детето в организиране на 

образователния процес, придобиване на умения за самостоятелно учене и др. ; 

 Програма „ Приемна грижа и осиновяване“ – през изминалия период е 

проведено обучение на 3 семейства кандидат – осиновители; 

 Програма „ Алтернативи“ – програмата цели ползотворно ангажиране на 

свободното време на деца от резидентни услуги и общността. През периода 

октомври – декември 2020г. екипът на ЦОП отново се включи в организирано 

ателие “ Работилницата на Дядо Коледа“ ; 
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 Програма „ Първична превенция“ - Основните потребители са малолетни и 

непълнолетни бъдещи и настоящи майки от ромската общност на територията на 

община Брацигово и община Пещера;  За периода 18.02.2019г. – 25.03.2019 по 

програма са проведени 9 групови занимания с 56 ученика от 8,9,10 клас при  СУ 

„ Свети Климент Охридски „ гр. Пещера по заявка на директора. 

По заявка на директора на СУ “ Народни будители“ – Брацигово се проведе и 

групово занимание на тема „ Превенция на аргесията в училище “ с 12 деца от 

шести „а“клас. ; 

 Програма „Превенция на ранните бракове“ – проведени са 6 групови сесии с 

общо 43 ученика от 6 и 10 клас при СУ „ Св. Климент Охридски „ гр. Пещера; 

 

 Център за работа с деца на улицата“ 

Общ  капацитет - 15 места  

Заети – 12 места  
          Центърът за работа с деца на улицата предлага  услуги за деца в риск в среда, 

близка до семейната от понеделник до петък - дневна форма По този начин се 

предотвратява настаняването им в социални услуги от резидентен тип, чрез оказване на 

подкрепа на родителите в отглеждането на децата.  

      Потребителите получават образователна и психологична  подкрепа. Екипът работи 

и с родителите по две програми – Програма за консултиране и подкрепа на семействата 

и Програма за мобилно училище за родители. В центъра са проведени за 2020г. общо 37 

бр. консултации с  родители.  

       През 2020г.  община Брацигово е спечелила и реализирала проект за осигуряване на 

непрекъснат образователен процес на деца и младежи, настанени в социалните услуги 

от резидетнен тип към КСУДС гр. Брацигово , чрез закупуване на технически средства 

и заплащане на такса интернет.  Одобрените средства са  в размер на 9393.20 лв. и са 

осигурени след спечелен проект по линия на Фонд "Социална закрила" към 

Министерството на труда и социалната политика. 

     

Препоръки: 

-  Да продължи ефективно използване на финансиране по различните оперативни 

праграми и усвояване на средства от различини национални и донорски програми в 

областта на социалните услуги;  

- Да се осигури добро управление на наличните ресурси и стимулиране на участитето 

на всички заинтересовани страни; 

- Да се насърчат доброволчески практики за осъществяване на по-тясно взаймодействие 

с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на ефективността и качеството на 

социалните услуги; 

- Да се осигурят възможности за обучение, обмяна на опит и добри проктики с цел 

развитие на капацитета на екипите, ангажирани с управлението на социалните услуги; 

 

 

Изготвил, 

Татяна Симонова  –гл.експерт „ЕЗСД”  
 


