
Планирани социални услуги в община Стралджа през периода 2016 – 2020 година 
№  Потребители Капацитет  

 
Услуга, вид  

Целеви групи Териториален 
обхват 

2016 2017 2018 2019 2020 
Община Стралджа 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местопо-
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 
Спазване 

времеви график 
1 Център за 

обществена 
подкрепа 

Деца от 0 до 18 години; 
Уязвими семейства с деца 
от 0 до 18 години от 
всички населени места в 
общината; Деца  от СПИ; 
Деца необхванати, 
отпаднали и в риск от 
отпадане от училище; 
Деца жертви и 
извършители на насилие; 
Семейства в риск 

Община 
Стралджа 
  

15    15 15 20 20 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 и 
социална интеграция на деца от 
институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви 

Стралджа Действаща 
услуга  
ДДД 
Планирано 
нарастване на 
капацитета 

2 Консултати
вен кабинет 
към 
МКБППМН 

Деца от 6 до 18години Община 
Стралджа 

30    30 30 30 30 Консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви 

Стралджа Действаща 
услуга 

3 ЦСРИ  
за възрастни 
и за деца 

Лица и деца с увреждания  
Семейства на деца и лица с 
увреждания. Хора с 
психически увреждания 
 

Стралджа     35 35 35 40 40 Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации – 
социални, здравни, психологически, 
трудотерапия; умения за 
самостоятелност; мобилни услуги от 
рехабилитатор и психолог 

Стралджа Действаща 
услуга 
Планирано 
нарастване на 
капацитета 

4 Личен 
асистент 
услуга в 
общността по 
национална 
програма    

Деца и лица с различни  
увреждания.Стари хора с 
трайни увреждания, или с  
тежко здравословно 
състояние, които не могат 
или са много затруднени 
да се обслужват сами 

община 
Стралджа 

40    40 40 40 40 Осигуряване на грижи в семейна 
среда за лица, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в 
ежедневието си, като успоредно се 
осигурява заетост на лицето от 
семейството, което го обгрижва 

Община 
Стралджа 

Нова за 
разкриване 
по национална 
програма за 
съответната 
година 

5 Личен 
асистент  за 

Деца и лица с различни  
увреждания.Стари хора с 

община 
Стралджа 

20    20 20 20 20 Осигуряване на грижи в семейна 
среда за лица, нуждаещи се от 

Община 
Стралджа 

Нова за 
разкриване 



№  Потребители Капацитет  
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2016 2017 2018 2019 2020 

Община Стралджа 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо-
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 
Спазване 

времеви график 
деца, 
възрастни и 
стари хора с 
увреждания 
услуга в 
общността  
по ОПРЧР     

трайни увреждания, или с  
тежко здравословно 
състояние, които не могат 
или са много затруднени 
да се обслужват сами 

постоянно обгрижване в 
ежедневието си, като успоредно се 
осигурява заетост на лицето от 
семейството, което го обгрижва 

по оперативна 
програма за 
съответната 
година 

6 Социален 
асистент- 
услуга в 
общността по 
ОПРЧР   

Деца и лица с различни  
увреждания Самотни 
стари хора с трайни 
увреждания, или в тежко 
здравословно състояние, 
които не могат или са 
много затруднени да се 
обслужват сами 
 

Община 
Стралджа 

50    50 50  Осигуряване на грижи в семейна 
среда за лица, които поради 
различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот и са в риск от  
зависимост от институционален тип 
грижи 

Община 
Стралджа 

Действаща 
услуга 
по оперативна 
програма   

7 Домашен 
помощник - 
услуга в 
общността по 
ОПРЧР    

Самотни стари хора с 
трайни увреждания, и/или 
в силно нарушено 
здравословно състояние, 
които не могат или са 
затруднени да се 
обслужват сами и да 
организират бита си 
 

Община 
Стралджа 

20    20 20 20 20 Осигуряване на грижи в семейна 
среда на самотни стари хора, които 
поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот. Помощ при 
организирането на ежедневни 
битови потребности. 

Община 
Стралджа 

Нова за 
разкриване по 
програма за 
съответната 
година 

8 Домашен 
социален 
патронаж 
Общинска 
дейност 

Деца и лица с различни  
увреждания; Самотно 
живеещи стари хора с 
увреждания и/или със 
затруднения в 
самообслужването, които 
имат нужда от грижа в 
семейна среда. 
Самотно живеещи стари 
хора в отдалечени нас. 
места без достъп до услуги 
 

Община 
Стралджа  

150    150 150 150 150 Комплекс от социални услуги – 
грижа в семейна среда, 
предоставяни по домовете, свързани 
с доставка на храна; медицинско 
наблюдение, съдействие за 
снабдяване с необходимите 
технически помощни средства при 
ползватели с увреждане; битови 
услуги и др. 

Гр. 
Стралджа 
Село 
Войника 
Каменец 
  

Действаща 
услуга  
 
 
 



№  Потребители Капацитет  
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2016 2017 2018 2019 2020 

Община Стралджа 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо-
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 
Спазване 

времеви график 
 

9 ЦНСТ 
възрастни 
хора  с 
физически 
увреждания 
 

Възрастни хора с 
физически увреждания 

Община 
Стралджа 

    12 12 12 Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи в среда, близка до 
семейната. 

Гр. 
Стралджа 

Нова 
Планирана за 
разкриване след 
2018 г. 

10 ЗЖ  
за хора с 
умствена 
изостана-
лост 

Пълнолетни лица с 
умствена изостаналост 

Община 
Стралджа 

    8 8 8 Предоставяне на подслон и 
ежедневни грижи за пълнолетни 
лица с умствена изостаналост в 
среда, близка до семейната 

село 
Зимница 

Нова 
Планирана за 
разкриване  
2018-2019  г. 

11 ДВХУИ  
с.Маленово 
  

Възрастни хора с умствена 
изостаналост 

Ползватели 
от цялата 
страна 

59    59 58 56 55 Комплекс от социални услуги, 
осигуряващи: постоянна грижа; 
рехабилитация; терапия; 
медицински и стоматологични 
грижи; групова и индивидуалнa 
работа;  функионална и занимателна 
трудотерапия; специална 
педагогика; организиране на 
свободно време 

Село 
Маленово 

Действаща 
услуга 

12 ЦНСТН за 
стари хора 

Стари хора със 
затруднения в 
самообслужването 

Община 
Стралджа 

     12 12 12 Специализирана институция– 
нужда от постоянно 24-часово 
обгрижване 

Стралджа Нова,  планирана 
за стартиране 
след 2018 –
2019г. 

13 Дом за 
стари хора 

Лица навършили възраст 
за придобиване право на 
пенсия за осигурителен 
стаж и възраст съгласно 
КСО 

Община 
Стралджа 

    35 35  Осигуряване на среда максимално 
близка до семейната за задоволяване 
на потребностите на настанените 
лица  с 24-часово обслужване 

Стралджа Нова,  планирана 
за стартиране 
след  2019г. 



№  Потребители Капацитет  
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален 

обхват 
2016 2017 2018 2019 2020 

Община Стралджа 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо-
ложение 

Статус; година 
за стартиране; 
Спазване 

времеви график 
13 Клубове  на 

пенсионера 
Пенсионери и самотни 
стари хора, които нямат 
сериозни здравословни 
проблеми. 

община 
Стралджа 

450    450 450 450 450 Поддържане на лични и социални 
контакти. 

община 
Стралджа 

Действаща 
услуга в 
Стралджа, 
Воденичане, 
Палаузово, 
Зимница, 
Лозенец, 
Войника,  
Каменец, Чарда, 
Маленово, 
Тамарино и 
Първенец 

14 Клуб на 
хората с 
увреждания 

Хора с увреждания община 
Стралджа 

50    50 50 50 50 Поддържане на лични и социални 
контакти. 

община 
Стралджа 

Действаща 
услуга 

15 Клуб на 
диабетика   

Диабетно болни хора община 
Стралджа 

150    150 150 150 150 Поддържане на лични и социални 
контакти. 

община 
Стралджа 

Действаща 
услуга 

16 Здравни 
медиатори 

Социално слаби и лица от 
етническите малцинства 

Стралджа, 
с. Лозенец 
с. Зимница 

2    2 2  Осигуряване на връзка между лицата 
и личните лекари, отдел ЗД, ДСП 

Стралджа
с. Лозенец 
село 
Зимница 

По проект 

 

  


