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ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ 2020 г.
/Приет с Решение № 425 от Протокол № 50/25.04.2019 год. на ОбС Струмяни/

І. Общи положения :
Планът за развитие на социалните услуги на община Струмяни за 2020 г.
съдържа:
1.брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на
територията на общината;
2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат
открити,закрити и/или преструктурирани на територията на общината;
3. източници на финансиране на социалните услуги;
4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социални услуги;
5. други дейности за развитие на социалните услуги.
1.Социалните услуги, които функционират на територията на община
Струмяни,съгласно ППЗСП се делят на:
- соц.услуги в общността
- соц. услуги в специализирани институции.
1.1. Соц. услуги, които се предоставят в общността са:
- Домашен социален патронаж – Предоставя услуги по домовете, свързани с
приготвяне и доставка на храна на 120 потребители от селата Струмяни,
Илинденци, Микрево, Драката, Каменица , Горна Крушица и Палат.
- Социална услуга за предоставяне на почасова социална грижа в домашна
среда чрез „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ на
база сключено споразумение между община Струмяни и Агенция за
социално подпомагане от 28.12.2018година.
Заложени бенефициенти /потребители/ – минимум 96 човека.
Период на предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда от
01.01.2019година до 31.08.2019 година.
-Услуга „Топъл обяд за жителите на община Струмяни“ по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.
Заложени бенефициенти – 44 човека.
Период на обслужване на бенефициентите , след анексиране , при сключен
Договор за периода от 01.08.2016 г. до 31.12.2019г.
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-Център за социална рехабилитация и интеграция в с.Струмяни.
Центърът започна да функционира като част от дейностите по проект
„Активен живот„ по договор №BG05M9OP001-2.005-0047 , финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Центърът е с капацитет - 15 лица /възрастни и деца в риск/и функционира
от декември 2017 година до 1 декември 2018 година като проектна
дейност , след което от 1 декември 2018 година функционира като
държавно - делегирана дейност.
1.2. Соц. услуга в общността – резидентен тип:
- Защитено жилище за лица с психични разстройства, с.Раздол, община
Струмяни с капацитет от 10 /десет/ потребителя .
- Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с.Раздол, община
Струмяни с капацитет от 8 /осем/ потребителя.
1.3. Соц. услуги, които се предоставят в специализирани институции:
- Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Раздол, Община
Струмяни с капацитет от 70 /седемдесет/ потребителя.
2. Социалните услуги, които предстоят да бъдат открити, закрити или
преструктурирани през 2020 г. са:
2.1. Преструктуриране на:
- Дом за пълнолетни лица с психични разстройства с. Раздол, предстои да
бъде закрит, съгласно Решение №28/ 19.01.2018 г. на Министерски съвет за
приемане на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна грижа и във връзка с
предложението на Агенцията за социално подпомагане за закриване на 10
специализирани институции за лица с психични разстройства и с умствена
изостанолост. От 01.03.2012 г. функционира с капацитет 70 потребители.
-Защитено жилище за лица с психични разстройства, с.Раздол, община
Струмяни с капацитет 10 /десет/ потребителя, ще бъде намален на
капацитет – 8 /осем/ потребителя.
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2.2. Откриване на:
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични
разстройства /ЦНСТПЛПР/ с капацитет 15 потребителя - 4 бр.
На 24.01.2019г. между МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” –
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие” и Община Струмяни беше сключен административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-3716/24.01.2019г за изпълнение на проект “Изграждане на четири центъра за
грижа за лица с психични разстройства на територията на Община
Струмяни” № BG16RFOP001-5.002 - 0026 на Община Струмяни по
BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на социалните
услуги за възрастни и хора с увреждания” по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020.
-Център за обществена подкрепа /ЦОП/с капацитет 15 потребители за
безработни лица, лица с трайни увреждания, лица осъдени на пробация,
лица пребивавали в места за лишени от свобода, деца и семейства в
неравностойно положение в с.Микрево, община Струмяни.
Одобрено проектно финансиране през 2017 година с наименование
на проекта „HS-Care“ по Програма за трансгранично сътрудничество
България –Гърция.
Центърът се изгражда по проект „Предоставяне на здравни грижи и
социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България Гърция“ с реф. код 2093, MIS код 5021480, финансиран с договор №
B2.9a.13/18.10.2017 по Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020,
Приоритетна ос:
„Трансгранично пространство със социално приобщаване“.
-Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически
увреждания /ЦНСТПЛФУ/, с капацитет от 15 потребителя.
Кандидатстване по Проект за реконструкция и ремонт на сграда общинска
собственост или изграждане на нова такава.
- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

/ЦНСТДБУ/ до 18 години, с капацитет от 15 потребителя.
Кандидатстване по Проект за реконструкция и ремонт на сграда общинска
собственост или изграждане на нова такава.
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3. Източници на финансиране:
Финансирането на делегираните от държавата дейности –
специализирани институции за предоставяне на социални услуги и
социални услуги в общността през 2019 г. се извършва по единни разходни
стандарти, определени с РМС от 22.04.2015г, за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности през 2019г. с натурални и стойностни
показатели. Те обединяват всички текущи разходи - заплати, други
възнаграждения на персонала, задължителните осигурителни вноски от
работодатели, издръжка, здравословни и безопасни условия на труд на
щатната и нещатната численост на персонала.
Кметът на общината утвърждава числеността на персонала за
делегираните от държавата дейности в специализираните институции и
социалните услуги в общността по утвърдена Методика от Министерството
на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги, в
рамките на определените средства по единните разходни стандарти.
В община Струмяни всички специализирани институции и социални услуги
прилагат единни разходни стандарти за финансиране.
В общината функционират и се предоставят, следните социални
услуги, делегирани от държавата дейности:
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Раздол,
Защитено жилище за лица с психични разстройства, с.Раздол и Защитено
жилище за лица с умствена изостаналост - с. Раздол.
Център за социална рехабилитация и интеграция,с.Струмяни.
Местно финансиране получават Домашен социален патронаж с капацитет
120 места.
Предвид ограничените възможности на бюджета, ръководството на
общината търси и алтернативни източници за финансиране.
В процес на изпълнение са следните проекти:
1. Социална услуга за предоставяне на почасова социална грижа в
домашна среда чрез „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен
помощник“ на база сключено споразумение между община Струмяни и
Агенция за социално подпомагане от 28.12.2018година.
Заложени бенефициенти /потребители/ – минимум 96 човека.
Период на предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда от
01.01.2019година до 31.08.2019 година.
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2.“Топъл обяд за жителите на община Струмяни“ по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.
Заложени бенефициенти – 44 човека.
Период на обслужване на бенефициентите , при сключен Договор за
периода от 01.08.2016 г. и след анексиране до 31.12.2019г.
4. Ресурсно обезпечаване на предоставянето на социални услуги:
- Персонал за предоставяне на социални услуги
Дейностите по административното управление на социалните услуги са в
основна степен отговорност на ръководителите на екипа на съответното
заведение под ръководството на кмета на общината, контролни функции
има заместник-кмета „Хуманитарни дейности” и директорът на дирекция
„МПОСООСФСТРЗО”.
Общо работещите в заведенията за социални услуги са 61 в ДПЛПР
село Раздол – 37 щатни бройки. В ЗЖЛУИ с. Раздол – 6 щатни бройки, в
ЗЖЛПР – 6 щатни бройки, в ЦСРИ-Струмяни – 4,5 щатни бройки , в ДСП – 7,5
щатни бройки.
Броят и професионалната им квалификация е съобразен с одобрената
от министъра на МТСП Методика за определяне длъжностите на персонала
в специализираните институции и социалните услуги в общността. За
липсващите на територията на общината специалисти е организиран
транспорт от местоживеене до месторабота. Във всяко заведение за
организацията на работа се грижи ръководител екип, който участва и
пряко в предоставянето на услугата. В ДПЛПР с. Раздол,
административната работа се изпълнява от директор, а Защитените
жилища се управляват от един управител.
Болшинството от работещите в социалните заведения са с над 10 годишен
стаж.
Голяма част от тях са участвали в разкриването на услугите. Това е
изключително ценен опит и възможност промяната в социалните услуги да
се извършва премерено и с надграждащ характер. Положително е
отношението им към въвеждането на екипната работа в заведенията за
социални услуги. Необходимо е осигуряване на поддържащо обучение за
работещите в социалните заведения. Интензивните промени в сферата на
социалните услуги през последните няколко години и възможностите за
запознаване и въвеждане на различни практики, изискват поддържане на
непрекъсната информираност и развиване на допълнителни умения. Като
основна необходимост се очертава и осигуряването на супервизия за
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работещите в сферата. Организира се курс по компютърна грамотност за
служители на ДПЛПР и ЗЖЛУИ с. Раздол с цел повишаване на
професионалната им квалификация и подобряване на допълнителните им
умения.
Работата на специалисти от общината по проекти, включително и със
социална насоченост, създаде в последните две години добре мотивиран
човешки ресурс за управление на социалните услуги, който обаче не е
достатъчен.
- Материална база – Общината разполага със сгради общинска публична
собственост, които могат да бъдат преустроени и превърнати в модерни
заведения за социални услуги. За съжаление финансовото състояние не
позволява това да се извърши със собствени средства. За това ще се разчита
на финансовата подкрепа на държавата и възможностите, които
предоставят оперативните програми. По последни изисквания на АСП ще
бъдат финасирани социални услуги, които функционират в по-големите
населени места, в близост до общинския център, с осигурено в близост
здравно обслужване и изградена инфраструктура.
5. Други дейности за развитие на социалните услуги.
Община Струмяни създаде трайни партньорства с неправителствени
организации, които продължават обучението на местни екипи и
подпомагат процеса на планиране и индивидуална оценка на нуждите и
потребностите на потребителите на социални услуги, особено в домашна
среда.
В добро партньорство общината работи и с БЧК. Без помощта на
общинските структури на БЧК и пенсионерските клубове на територията
на общината траншовете с хранителни продукти нямаше да достигнат до
нуждаещите се жители от най-отдалеченото населено място или махала от
общината. Предвижда се продължаване работата с териториалните
структура на БЧК.

6.Заключение
Настоящия план за развитие на социалните услуги в община Струмяни през
2020 г. се приема на основание чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП в изпълнение на
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Струмяни 20162020 г.
Златка Яневска
Председател на ОбС
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