
                                                                ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН 

                                                       ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

        Община Шумен 

 

I. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на община Шумен. 

На територията на Община Шумен са разкрити и функционират различни социални услуги, предоставяни в    

специализирани институции и услуги предоставяни в общността, в това число и от резидентен тип, насочени към деца и 

семейства, възрастни хора и лица с увреждания. 

 

Планов период 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

 

№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

  Социални услуги за деца и младежи 

 

1 Дневен център за 

деца с увреждания 
Дневна грижа, 

Консултиране, 

рехабилитация, 

логопедична помощ, 

информиране и 

обучение, 

специализирани 

медицински грижи, 

психологична 

Шумен налична 36 36 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

подкрепа, 

музикотерапия, 

социално включване.  

2 Дневен център за 

деца и младежи с 

увреждания - 

седмична грижа 

Седмична грижа. 

Консултиране, 

рехабилитация, 

логопедична помощ, 

информиране и 

обучение, 

специализирани 

медицински грижи. 

 

с. Васил 

Друмев, 

oбщина 

Шумен 

налична 25 25 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

3 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 етнически 

Шумен налична 25 25 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен, 

Ромска 

фондация 

“Искра” 



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

обособени квартали. 

4 Център за 

обществена 

подкрепа 

Превенция на 

изоставянето, 

насилието и отпадане 

от училище, 

деинституционализаци

я 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 

 

85 85 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Институт за 

социални 

дейности и 

практики – 

София,  

Община 

Шумен 

5 Център за 

обществена 

подкрепа 

Мобилна работа с цел 

идентифициране на 

рискови семейства и 

деца; Превенция, 

Шумен Налична 

 

30 

 

30 

 

 

   Държавно 

финансиране 

        - - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 
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. 

 

 

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 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Институт за 

социални 

дейности и 

практики – 

София, 

Община 

Шумен 

7 Звено “Майка и 

бебе” 

Социално, 

психологическо и 

юридическо 

консултиране и 

подкрепа; временен 

престой, подкрепа и 

Шумен налична 6 6 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Институт за 

социални 

дейности и 

практики – 



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

грижа до 6 месеца. София, 

Община 

Шумен 

8 Център за ранно 

детско развитие 

Услуги за деца от 0 до 

7 години и техните 

родители: Формиране и 

развитие на родителски 

умения; Предлагани 

услуги: ранна 

интервенция на 

уврежданията и 

индивидуална 

педагогическа 

подкрепа. 

Шумен налична 60 деца 

50 родители 

60 деца 

50 родители 

- - - Съобразно 

заложенит

е средства 

по 

Процедура 

“Услуги за 

ранно 

детско 

развитие” 

по ОП РЧР 

Съобразно 

договора с 

Община  

Шумен 

9 Наблюдавано 

жилище 

Подкрепа след 

извеждане на младежи 

от СИ; изграждане на 

умения за 

самостоятелен живот, 

кариерно консултиране 

и посредничество за 

намиране на работа. 

Шумен налична 6 6 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

10 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; 

Шумен налична 10 10 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

оказване на 

индивидуална 

подкрепа, задоволяване 

на ежедневните 

потребности и правно 

консултиране или 

социално-

психологическа помощ;  

мобилна работа за 

кризисна интервенция. 

11 Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 

Подслон и ежедневни 

грижи за деца изведени 

от СИ или в риск. 

Шумен налична 13 13 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

12 Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 

Подслон и ежедневни 

грижи за деца изведени 

от СИ или в риск. 

Шумен налична 10 10 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

13 Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 

Подслон и ежедневни 

грижи за деца изведени 

от СИ или в риск. 

Шумен налична 14 14 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

14 Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

и младежи с 

увреждания 

Подслон и ежедневни 

грижи за деца и 

младежи с увреждания, 

изведени от СИ или в 

риск. 

Шумен налична 2*14 2*14 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

“Слънчево 

детство” 

15 Реализиране на 

дейности по 

приемна грижа 

 

Консултиране, оценка 

и обучение на 

кандидати за приемни 

родители; подкрепа на 

приемни семейства за 

развиване на 

родителски капацитет.  

Шумен налична 41 40 - - - Съобразно 

условията 

на 

програмата 

Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

 Социални 

услуги за 

възрастни хора 

          

16 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция  

 

 

 

Осигуряване на 

психологическа и 

мотивационна 

подкрепа  за 

преодоляване на 

социалната изолация на 

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 

Шумен налична 40 40 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

17 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за лица 

с физически 

увреждания  

Шумен налична 25 25 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

 

 

умения по 

комуникативност и 

мобилност; 

повишаване  на  

информираността и    

компетентността; 

социална и медицинска 

рехабилитация; 

занимания по интереси 

в различни клубове. 

18 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за лица 

със зрителни 

увреждания  

Шумен налична 25 25 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

19 Домашен социален 

патронаж 
Доставка на храна; 

обгрижване в дома, 

консултации, 

посредничество, помощ 

в домакинството и др. 

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 

- - Общинс

ки 

бюджет 

- Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

20 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 

Шумен налична 110 

(Увеличен 

капацитет с 

Решение №23 

по протокол 

№3 от 

19.12.2019 г. 

на Обс – 

Шумен. 

110 - - Общинс

ки 

бюджет 

- Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен  



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

лица. 

21 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 Шумен 12 12 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

22 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 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен  

23 Дом за стари хора Институционална 

грижа – постоянно 24-

часово обгрижване, 

подслон, задоволяване 

на ежедневните 

потребности, 

медицинско и социално 

Шумен налична 110 110 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен, 

ДСХ 



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

обслужване. 

 

24 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 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен, 

ДПЛУИ 

25 Механизъм лична 

помощ, съгласно 

ЗЛП  

Осигуряване на грижа в 

домашна среда на лица 

с увреждания за 

постигане на 

социалната и  

здравната им 

адаптивност чрез 

услугата: личен 

асистент; 

община 

Шумен 

налична Съобразно 

броя на 

включилите 

се 

потребители 

523 

потребители 

539  лични 

асистенти 

            - 

 

Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 



№ Вид социална 

услуга /дейност 

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местопо

-

ложение 

/обхват  

Статус – 

налична/но

ва 

 

Капацитет  

 

Финансиране /за една финансова година/ Срок/ 

изпълняв

аща 

организа

ция 

наличен 

2021 

планиран 

2022 

държавно 

делегирани 

дейности  

дофинан

сиране 

местна 

дейно

ст 

финанси-

ране по 

проект 

26 Асистентска 

подкрепа 

Осигуряване на грижа 

за лица в 

надтрудоспособна 

възраст в 

невъзможност за 

самообслужване, които 

нямат определена по 

съответния ред степен 

на намалена 

работоспособност, на 

деца и  пълнолетни 

лица с трайни 

увреждания с 

определена чужда 

помощ;  

община 

Шумен 

налична         237 237 Държавно 

финансиране 

- - - Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен 

27 Развиване на 

целеви общински 

политики и мерки 

за социално 

включване на 

хората с 

увреждания 

 

Съвместни дейности на 

общинска 

администрация и 

Дирекция БТ за 

реализиране на 

програми за заетост, 

професионална 

квалификация, 

обучение и 

практически умения и 

др. за безработни лица 

и лица с увреждания. 

 

Шумен налична 10 30 - - - Съобразно 

броя на 

назначенит

е лица по 

програми 

Целогодиш

но/ 

Община 

Шумен, 

ДБТ 

 

 



  Мотивирано предложение за намаление или увеличение на броя на потребителите. 

• Предвижда се увеличаване на броя на потребителите на услугата „личен асистент“,  съгласно предоставянето на 

механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ. 

Личната помощ се финансира със средства от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерство на труда и 

социалната политика. 

Мотиви: Голям брой на лицата в невъзможност за самообслужване в домашна среда на територията на община 

Шумен. 

• Не се предвижда намаляване броя на потребителите /капацитет/ на предлаганите социални услуги на територията на 

община Шумен. 

Нови социални услуги, който се предвижда да бъдат създадени в рамките на календарната година и техния капацитет. 

• Община Шумен реализира проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с 

увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен“ с капацитет 30 

места. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г., Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.  

• Община Шумен реализира проект BG16RFOP001-5.002-0009-C01за изграждане на 2 броя „Центрове за грижа за лица 

с умствена изостаналост“ по ОП „Региони в растеж“. Всеки център е с капацитет 15 места. 

Социални услуги, чието предоставяне се планира да бъде прекратено в рамките на календарната година. 

• Не се предвижда прекратяване на съществуващите към момента социални услуги на територията на общината. 

Начин, по който общината осигурява и планира да осигури предоставянето на социални услуги. 

• Финансовата издръжка на всички налични социални услуги: 

- държавно-делегирана дейност се финансират по Единен разходен стандарт. 

- местна дейност - Бюджет одобрен от Общинския съвет. 

Информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейностите по предоставяне на социалните и 

интегрирани здравно-социални услуги. 



• Персоналът на социалните услуги е съобразен с Методиката за определяне длъжностите на персонала в 

специализираните институции и социалните услуги в общността. По препоръчителните коефициенти, 

длъжностите за изпълнение на стандарти и критерии за персонал в социалните услуги, остават същите. 

• За дейности на социални услуги финансирани от общинския бюджет според нуждите на услугата, щатните 

бройки се определят от Кмета на Общината и одобряват от Общинския съвет. 
 

 

 

Изготвен от Екип от Дирекция “Социална политика и здравеопазване” 

при Община Шумен 

май 2021 г. 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ, 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ШУМЕН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мотиви за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2022 г. 

Във връзка с планирането на делегираните от държавата дейности и социалните услуги финансирани със средства от общинския 

бюджет е изготвен Годишен план за развитие на социалните услуги за 2022 г., приема се ежегодно и съдържа дейностите, които ще 

бъдат изпълнявани през следващата година. Той е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в 

отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

Заложените в Плана за 2022 г. дейности целят Община Шумен да продължи предоставянето на качествени социални услуги, разкриване 

на нови социални услуги за социално включване в общността или домашна среда за деца и лица. Основава се на принципите на 

приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции, неправителствения сектор, както и 

информираност на гражданите от Община Шумен за провежданата социална политика. 

Приоритетите и целите, които се поставят: 

• Подобряване условията на живот и повишаване качеството на предоставяните услуги за деца и възрастни. 

• Подобряване на достъпа до социални услуги за всички нуждаещи се деца, семейства и възрастни, и предотвратяване на 

рисковете за социално изключване. 

• Предоставяне на социални услуги, помощ и подкрепа на нуждаещите се в тяхната обичайна среда. 

• Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот. 

• Социалните услуги се предоставят при зачитане на човешкото достойнство, личния живот и основните човешки права на 

потребителите при равнопоставеност на отделните целеви групи. 

 Финансови средства, необходими за прилагането му: 

Проектът на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2022 г. не изисква допълнителни средства освен утвърдените в 

бюджета. 

Очаквани резултати: 

• Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи. 

• Асистентска подкрепа и личен асистент за хората с увреждания с чужда помощ. 

• Разкриване на нови социални услуги за резидентна грижа. 

• Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и подкрепа. 

 


