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Приложение 1 

                                                                       ДОКЛАД 

                                                                                                 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2019 г. 

 

№ 

Вид социална 

услуга 

/дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране 

/държавно 

делегирани 

дейности (ДДД); 

местна дейност; 

финансиране по 

проект/ 

Причини за разминаване 

между план и изпълнение 
План за 

2019 г. 

Изпълнение 

през 2019 г. 

1 Дневен център за 

деца с 

увреждания 

Дневна грижа. 

Консултиране, 

рехабилитация, 

логопедична помощ, 

информиране и обучение, 

специализирани 

медицински грижи, 

психологична подкрепа, 

музикотерапия, социално 

включване.  

Шумен налична 36 36 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

2 Дневен център за 

деца и младежи с 

увреждания със 

седмична грижа 

Седмична грижа. 

Консултиране, 

рехабилитация, 

логопедична помощ, 

информиране и обучение, 

специализирани 

медицински грижи. 

с. Васил 

Друмев, 

община 

Шумен 

налична 25 25 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 
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3 Дневен център за 

пълнолетни лица 

с увреждания 

Дневна грижа, 

социална/медицинска 

рехабилитация,  

социално-правно 

консултиране, обучение в 

готварски умения и 

умения за независим 

живот, музико- и 

арттерапия, информиране 

и обучение, 

специализирани 

медицински грижи. 

Шумен налична 12 12 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

4 Център за 

обществена 

подкрепа 

Превенция на 

изоставянето, превенция 

на насилието и отпадане 

от училище, 

деинституционализация и 

реинтеграция на деца, 

консултиране и подкрепа 

на семейства в риск; 

оценяване и обучение на 

бъдещи приемни 

родители и осиновители; 

семейно планиране, 

подготовка за 

родителстване, работа на 

ниво родилен дом;  

превенция на 

изоставянето; 

консултиране и подкрепа 

на деца с 

противообществени 

прояви, подготовка за 

изслушване на деца, 

участници в съдебни 

процедури, семейна 

медиация и семейно 

консултиране при кризи. 

Шумен Налична 

 

120 85 ДДД Извършени са всички действия от 

страна на Община Шумен. Не е 

осигурено финансиране от 

държавния бюджет за увеличаване 

на капацитета  
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5 Център за 

обществена 

подкрепа 

Мобилна работа с цел 

идентифициране на 

рискови семейства и 

деца; Превенция, 

социална подкрепа, 

посредничество, 

придружаване и 

консултиране; Здравни 

консултации, вкл. 

посредничество за 

допълване на пропуснати 

имунизации на децата; 

здравно и сексуално 

образование; Семейно 

планиране; Подкрепа за 

осигуряване на 

проследена бременност. 

Шумен налична 50 50  

30 - ДДД 

20 - УНИЦЕФ 

 

 

ДДД, УНИЦЕФ; Извършени са всички действия от 

страна на Община Шумен. 

Увеличен капацитет от 20 на 30 

места със Заповед №РД 01-

0646/19.03.2019 г на  ИД на АСП 

6 Център за работа 

с деца на улицата 

Комплекс от социални 

услуги, свързани с 

превенция на попадането 

на деца на улицата и 

отпадане от училище, 

социална рехабилитация 

и интеграция на деца. 

Шумен налична 15 15 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

7 Звено “Майка и 

бебе” 

Социално, 

психологическо и 

юридическо 

консултиране и подкрепа; 

временен престой, 

подкрепа и грижа до 6 

месеца.  

Шумен налична 6 6 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

8 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция  

 

Осигуряване на 

психологическа и 

мотивационна подкрепа  

за преодоляване на 

социалната изолация на 

Шумен налична 40 40 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 
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хората с увреждания; 

подкрепа за социално и 

трудово включване; 

стимулиране на 

активност за жизнена 

адаптация и водене на 

самостоятелен начин на 

живот; подкрепа в  

изграждането на умения 

по комуникативност и 

мобилност; повишаване  

на  информираността и    

компетентността; 

обучение в различни  

умения; социално-правни 

консултации; социална и 

медицинска 

рехабилитация; 

занимания по интереси в 

различни клубове. 

9 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

лица с физически 

увреждания  

 

 

Шумен налична 25 25 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

10 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

лица със 

зрителни 

увреждания  

Шумен налична 25 25 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

11 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

деца от рискови 

групи 

Превенция на социалното 

изключване на деца от 

рискови групи; 

осигуряване на достъп до 

социални ресурси; 

развиване на умения за 

живот и превенция на 

рисково поведение; 

подкрепа за развитие на 

личностово развитие и 

способности на децата; 

развитие на умения за 

самостоятелен живот; 

консултиране и подкрепа; 

мобилна работа в 

Шумен налична 25 25 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 
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етнически обособени 

квартали . 

12 Домашен 

социален 

патронаж 

Доставка на храна; 

обгрижване в дома, 

консултации, 

посредничество, помощ в 

домакинството и др. 

с. Царев 

брод/ 

община 

Шумен 

налична 400 

От които 80 

лица, 

получаващи 

грижи за 

личната и 

жилищна 

хигиена 

400 

От които 80 

лица, 

получаващи 

грижи за 

личната и 

жилищна 

хигиена 

Местна дейност Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

13 Обществена 

трапезария 

Предоставяне на обедно 

хранене на лица, 

изпаднали в 

безпомощност, поради 

липса на доходи и 

близки, които да се 

грижат за тях; самотни 

стари хора и инвалиди, 

получаващи минимални 

пенсии; скитащи и 

безпризорни лица. 

Шумен налична 120 120 Местна дейност,  

Финансиране по проект 

„Осигуряване на топъл 

обяд в община Шумен“ 

финансиран от Фонд за 

европейско 

подпомагане на най-

нуждаещите се лица по 

ОП за храни и/или 

основно материално 

подпомагане 

Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

14 Дневен център за 

стари хора 

Дневна грижа, 

индивидуални и групови 

консултации по медико-

социални проблеми, 

правно консултиране, 

здравна профилактика 

с. Панайот 

Волов 

нова – с 

Решение 

№387 по 

протокол 

№21 от 

30.04.2009 г. 

на ОбС – 

Шумен 

30 0 В рамките на единния 

стандарт 

Извършени са всички действия от 

страна на Община Шумен. Не е 

получена заповед от 

Изпълнителния директор на 

Агенцията за социално 

подпомагане за разкриване на 

услугата 

15 Дневен център за 

пълнолетни лица 

с увреждания със 

Седмична грижа. 

Консултиране, 

рехабилитация, 

логопедична помощ, 

с. Васил 

Друмев, 

община 

нова –  с 

Решение 

№737 по 

протокол 

20 0 В рамките на единния 

стандарт 

Извършени са всички действия от 

страна на Община Шумен. Не е 

получена заповед от 

Изпълнителния директор на 
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седмична грижа информиране и обучение, 

специализирани 

медицински грижи. 

Шумен №38 от 

29.05.2014 г. 

на ОбС – 

Шумен 

Агенцията за социално 

подпомагане за разкриване  на 

услугата 

16 Център за ранно 

детско развитие 

Услуги за деца от 0 до 7 

години и техните 

родители чрез Център за 

ранно детско развитие, 

формиране и развитие на  

родителски умения; 

Предлагани услуги: 

ранна интервенция на 

уврежданията и 

индивидуална 

педагогическа подкрепа. 

Шумен Налична 60 деца 

50 родители 

100 деца 

50 родители 

Финансиране по Проект 

за Ранно детско 

развитие по ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 

Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

 

 

17 Наблюдавано 

жилище 
Подкрепа след извеждане 

на младежи от СИ, както 

и за младежи в риск ; 

изграждане на умения за 

самостоятелен живот, 

кариерно консултиране и 

посредничество за 

намиране на работа. 

Шумен налична 6 6 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

18 Защитено 

жилище за лица 

с психични 

разстройства 

Предоставяне на подслон 

и ежедневни грижи за 

възрастни с психични 

разстройства в среда, 

близка до семейната. 

с. Царев 

брод 

налична 8 8 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

19 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания 1 

Подслон и ежедневни 

грижи за деца и младежи, 

изведени от СИ или в 

риск. 

Шумен налична  15 15 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 
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20 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания 2 

Подслон и ежедневни 

грижи за деца и младежи, 

изведени от СИ или в 

риск. 

Шумен налична  10 10 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

21 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца и младежи с 

увреждания 

„Слънчево 

детство“ 

Подслон и ежедневни 

грижи за деца и младежи 

с увреждания, изведени 

от СИ или в риск. 

Шумен налична 2 * 12+2 места 

за спешно 

настаняване 

на деца от 

общността 

2 * 12+2 места 

за спешно 

настаняване на 

деца от 

общността 

ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

22 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания  

Подслон и ежедневни 

грижи за деца и младежи 

без увреждания, изведени 

от СИ или в риск. 

Шумен налична 12+2 места за 

спешно 

настаняване 

на деца от 

общността 

12+2 места за 

спешно 

настаняване на 

деца от 

общността 

ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

23 Център за 

временно 

настаняване 

Предоставяне на подслон 

и задоволяване на 

ежедневните потребности 

на потребители за срок не 

повече от 3 месеца в 

рамките на календарната 

година. 

Шумен нова – с 

Решение №50 

по протокол 

№6 от 

26.01.2012 г. 

на ОбС – 

Шумен 

15 0 ДДД Извършени са всички действия от 

страна на Община Шумен. Не е 

получена заповед от 

Изпълнителния директор на 

Агенцията за социално 

подпомагане за разкриване на 

услугата 

24 Кризисен център 

за деца 

Комплекс от социални 

услуги за деца, 

пострадали от насилие, 

трафик или друга форма 

на експлоатация, които се 

предоставят за срок до 6 

месеца; оказване на 

индивидуална подкрепа, 

задоволяване на 

ежедневните потребности 

и правно консултиране 

или социално-

Шумен налична  10 10 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 
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психологическа помощ;  

мобилна работа за 

кризисна интервенция. 

25 Кризисен център 

за деца и жени, 

жертва на 

насилие 

Комплекс от социални 

услуги за деца и жени, 

пострадали от насилие, 

които се предоставят за 

срок до 6 месеца; 

оказване на 

индивидуална подкрепа, 

задоволяване на 

ежедневните потребности 

и правно консултиране 

или социално-

психологическа помощ 

Шумен нова 

за  

планиране 

като ДДД 

6 0 В рамките на единния 

стандарт 

Извършени са всички действия от 

страна на Община Шумен. Не е 

получена заповед от 

Изпълнителния директор на 

Агенцията за социално 

подпомагане за разкриване на 

услугата 

26 Дом за стари 

хора 

Институционална грижа 

– постоянно 24-часово 

обгрижване, подслон, 

задоволяване на 

ежедневните 

потребности, медицинско 

и социално обслужване. 

Шумен налична 110 110 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

27 Дом за 

пълнолетни лица 

с умствена 

изостаналост 

Институционална грижа 

– постоянно 24-часово 

обгрижване, подслон, 

задоволяване на 

ежедневните 

потребности, медицинско 

и социално обслужване. 

с. Лозево налична 90 90 ДДД Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

28 Реализиране на 

дейности по 

приемна грижа 

 

Консултиране, обучение 

на кандидати за приемни 

родители; подкрепа на 

приемни семейства за 

развиване на родителски 

Шумен налична  65 50 Финансиране по проект 

“Приеми ме 2015 г.” по 

ОП „РЧР“ 

Заличени от регистъра на 

утвърдените приемни семейства; 
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капацитет; 

информационни 

кампании. 

29 Социални услуги 

в домашна среда-

личен асистент и 

домашен 

помощник 

 

Осигуряване на грижа в 

домашна среда на лица с 

увреждания за постигане 

на социалната и  

здравната им адаптивност 

чрез услугите: личен 

асистент и домашен 

помощник; 

община 

Шумен 

налична 400 435 Държавно финансиране Осигурена възможност за 

предоставяне на  услуги на по- 

голям брой потребители. 

30 Развиване на 

целеви общински 

политики и 

мерки за 

социално 

включване на 

хората с 

увреждания 

 

Съвместни дейности на 

общинска администрация 

и Дирекция “Бюро по 

труда” за реализиране на 

програми за заетост, 

професионална 

квалификация, обучение 

и практически умения и 

др. за безработни лица и 

лица с увреждания. 

Шумен налична   Финансиране по 

Национални и 

Оперативни програми; 

Бюро по труда; 

Изпълнено, съобразно 

предвиденото 

31 Обществени 

кампании за 

повишаване 

информирано-

стта, превенция 

на социалното 

изключване 

Обществени кампании за 

предотвратяване на 

насилието и други форми 

на злоупотреби и 

експлоатация. 

Шумен налична   Смесено финансиране, в 

рамките на утвърдения 

бюджет на структурите 

Изпълнено, съобразно 

предвиденото 
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Изготвен от Екип от Дирекция “Социална политика и здравеопазване” 

при Община Шумен 

 

март 2020 г. 

 

 

32 Развитие на 

междусекторно 

сътрудничество 

и 

междуобщински 

партньорства в 

социалните 

услуги 

Сътрудничество с 

общините Хитрино и 

Венец за предоставяне на 

социални услуги в 

общността – Център за 

обществена подкрепа. 

Организиране и 

провеждане на срещи и 

обменни посещения 

между съседни общини и 

социални структури за 

обмен на информация за 

групи в риск, обсъждане 

и планиране на 

съвместни дейности и 

проекти за подкрепа на 

целевите групи 

Шумен налична   Смесено финансиране, в 

рамките на утвърдения 

бюджет на структурите 

Изпълнено, съобразно 

предвиденото 


