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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящото Резюме на доклад с предмет „Оценка, проучване и анализ на социалните 
услуги за уязвими групи в област Смолян” е изготвен в изпълнение на проект „Съвместна 
стратегия за социална защита на уязвимите социални групи” (наричан по-долу за 
краткост „проект/а”) с акроним Gimmie Shelter по Програма „Европейско териториално 
сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013, договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № В3.13.01/ 13.01.2014 г. Проектът е одобрен по III-та 
покана за подаване на проектни предложения на програмата и се финансира по 
Приоритетна ос 1 „Качество на живот”, област на въздействие 1.3. „Сътрудничество и 
работа в мрежа по въпросите на здравеопазването и социалното благосъстояние”. 

Проектът е със социална насоченост и е свързан с адаптацията на социално-уязвими 
групи на деца в риск и възрастни хора. Чрез изпълнението на проекта ще се постигнат 
следните основни резултати: 

 по-добра, активна и организирана реакция при инциденти на изоставени деца, като 
всяка една от страните в граничния регион работи на нейна територия; 

 подобряване на социалните структури и услуги в трансграничния регион; ще се 
гарантира общо укрепване на трансграничното сътрудничество. 

Общата цел на проекта е да се подкрепят конкретни уязвими социални групи чрез 
трансгранични операции за социална защита. 

Специфичните цели са чрез услуги за подкрепа да се посрещнат ежедневните социалните 
потребности, като се намаляват нови социални рискове като се подобрява качеството на 
живот на тези уязвими социални групи, чиито членове нямат достъп до основни 
социални блага или са използвани за незаконни дейности в граничната зона между 
Гърция - България.  

Основните целеви групи по проекта са уязвимите социални групи на територията на 
област Смолян: 

 Уязвими общности в неравностойно положение; 
 Деца и семейства; 
 Възрастни лица и групи възрастни в риск, 
които в ще бъдат детайлно дефинирани по време на проучването на нуждите и 
анализа на ситуацията. 
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Докладът е изготвен от „Бул Про Консултинг” ЕООД в изпълнение на договор за услуга 
№ АП-03-33-1279/29.09.2015 г., възложен от Областна администрация Смолян. 
Изпълнението на договора обхвана периода 29.09.2015 г. – 13.11.2015 г., като беше 
разделено на следните основни задачи, подробно представени в доклада: 

1. Организация и събиране на база данни, съгласно примерните приложения към 
техническото задание (съгласно приложения № 1, 2 и 3 към техническо задание). 

2. Преглед и унифициране на събраната информация за всички общини. 
3. Изготвяне на същински анализ на събраната база данни. 

4. Консултиране на продуктите от заданието с възложителя. 

5. Обобщаване на информацията и изготвяне на доклада от проучването (съгласно 
приложение № 4 към техническото задание). 

6. Съгласуване на резултатите от проучването. 

Окончателният вариант на доклада беше одобрен от възложителя на 13.11.2015 г. 

II. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО  И АНАЛИЗА 

 
Изпълнението на изследването, проучването и анализ обхвана периода 29.09.2015 г. 
– 13.11.2015 г. 

Проучване на нуждите и анализ на ситуацията 
Дейността имаше за цел да  събере необходимата информация и да създаде бази от данни, 
които да са основата на създаването на реална и актуална картина на състоянието на 
област Смолян и по отношение на всяка от общините на територията й, в контекста на 
социално-икономическите проблеми и хоризонтални политики за социалното включване 
на уязвими групи. Същевременно изготвянето на актуална оценка на реалните нужди от 
социални услуги за рисковите групи се явява основа за планиране развитието на бъдещи 
социални услуги в областта в унисон с реалните възможности и капацитет на областта. 

Цел на проучването: 
 Очертаване на общата социално-демографска и икономическа картина на 

населението в областта – проблематика, настояща ситуация и тенденции в 
развитието; 

 Определяне на факторите, които създават рискове пред 
индивиди/групи/общности по отношение на тяхната социална интеграция и 
социалната кохезия – настояща ситуация и тенденции; 

 Отражението на рисковите фактори върху рисковите групи – кои са индивидите и 
групите в риск, какви са техните характеристики, брой и териториално 
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разположение, какви са последиците от влиянието на рисковите фактори върху 
тях; 

 Очертаване на нагласите и очакванията на настоящите и потенциалните 
потребители на услугите – деца и семейства в риск, други уязвими общности и 
групи; 

 Възможностите на наличните ресурси както за подкрепа на идентифицираните 
групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на 
създадените проблеми, така и за превенция на риска на областно и общинско ниво. 

Проучване на нуждите 
Обхватът на проучването беше насочен към изпълнението на следните цели: 
 Съответствие на социалните услуги с реалните потребности на рисковите групи, 

за които са предназначени; 
 Преодоляване на неравномерността в развитието на социалните услуги в 

отделните общини/територии; 
 Ефективност на мрежата от услуги и оптимизиране на използването на 

ресурсите (финансови и човешки ресурси, материална база и социална 
инфраструктура); 

 Развитие на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за намиране на 
устойчиви решения за стимулиране на социалното включване на уязвимите 
общности и рисковите групи във всяка област и всяка община; 

 Планиране на услуги, обхващащи територията на цялата област или на две и 
повече общини, които да решават специфични проблеми на рискови групи и 
изключени общности, които надхвърлят възможностите на отделните общини. 

По отношение на тематичния обхват на проучването, същото е насочено към широк 
кръг социално-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на 
сектора социални услуги в областта и в общините като осигурени ресурси (финансови, 
човешки ресурси, материално-техническа база и социална инфраструктура), достъп, 
капацитет и качество на наличните услуги. Изследвани са основните проблеми в 
следните области: 
 Обща характеристика на областта. 
 Население – демографска характеристика със съпоставка на ниво общини и на 

ниво област. 
 Здравеопазване със съпоставка на ниво общини и на ниво област. 
 Образование със съпоставка на ниво общини и на ниво област. 
 Жилищни условия със съпоставка на ниво общини и на ниво област. 
 Преглед на институциите, базирани в общините. 
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 Специфични социални проблеми/нужди, които касаят действия на общинско или 
областно ниво. 

 Изследване на децата в риск и пълнолетното население в риск в общините и на 
ниво област. 

 Потребности на рисковите групи със съпоставка на ниво общини и на ниво област. 
 Оценка на социалните услуги в област Смолян. 

Методи и средства за събиране на информацията 
В процеса на провеждане на проучването се търси и обратна връзка за нагласите на 
следните заинтересовани страни и техните очаквания от развитието на социалните 
услуги в рамките на следващите 5 /пет/ години, както и идентифициране на наличните и 
потенциалните ресурси и очаквания принос за развитието на социалните услуги и мерки 
за социално включване в трансграничния район от страна на: 
 местна власт (общинска и областна администрация, държавни структури, базирани 

на областно или общинско ниво); 
 териториални структури на Агенция за социално подпомагане (РДСП и ДСП); 
 граждански организации (НПО); 
 доставчици на социални услуги; 
 потребители на социални услуги. 

В рамките на проучването екипът ни идентифицира компетентни институции (Бюро по 
труда, РДСП, РЗИ, РИО, общини и др.), до които изпрати писма с искане на изходна 
информация за всички общини от област Смолян за периода 2012-2014 г., необходима за 
попълване на базите данни и изготвяне на анализа. 
Базите данните са изготвени съгласно образци на възложителя. Изходна информация 
беше изискана и от всяка община от област Смолян. 

Преглед и унифициране на събраната информация за всички общини 
След получаване на изисканата информация от страна на компетентните институции и 
общини на територията на област Смолян, същата беше подробна прегледана от екипа ни 
с цел нейното унифициране в единен вид за всички общини от областта. След прегледа й, 
информацията беше нанесена в съответните приложения към техническото задание, с 
което бяха изготвени бази данни с информация за население, образование, 
здравеопазване, социални услуги, групи в риск и др. за всички десет общини от област 
Смолян. 

Изготвяне на същински анализ на събраната база данни. 
На основата на информацията от базите данни за общините и след провеждане на широко 
анкетно проучване сред заинтересованите страни (местна власт, териториални 



     

 

 

 
GIMMIE SHELTER 

„Joint strategy for the social 
protection of vulnerable 

social groups“ 

The strategic project GIMMIE SHELTER 
is implemented within the European 
Territorial Cooperation Programme 

Greece - Bulgaria 2007-2013, co-financed 
by the European Union (ERDF) and 

National Funds of Greece and Bulgaria. 
 

структури на Агенция за социално подпомагане, граждански организации, доставчици и 
потребители на социални услуги) беше изготвен същинският анализ на събраната 
информация на ниво област със сравнителен анализ на данните за общините. 
Докладът от проучването беше консултиран с възложителя и с обществеността, като за 
целта беше проведена дискусия, в която взеха участие заинтересовани страни от всички 
общини, представители на целевите групи и представители на възложителя. 
 

III. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

Изследвана общата ситуация в общините и в областта – демографска 
характеристика на населението, състояние, основни проблеми и тенденции в секторите 
икономика, заетост и безработица, здравеопазване, образование, жилищна политика, 
инфраструктура и други в зависимост от спецификата на конкретната ситуация в 
различните области.  

Извършен анализ на групите в риск – анализ на всяка изведена рискова група – деца в 
риск; деца и лица с увреждания; живеещи в институции; самотно живеещи стари хора и 
прочие.  

Извършен анализ на социалните услуги и ресурси – установени празнини в услугите, 
както и сфери, в които услугите се нуждаят от подобрение; оценка на съществуващите 
услуги, техните позитивни и негативни точки; оценка на наличието или отсъствието на 
услуги по превенция и ефекта от това наличие или отсъствие.  

Изведени изводи и препоръки: 
 Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите 
 Изводи за наличните социални услуги 
 Общи препоръки към системата на развитие на социалните услуги в област Смолян 

през следващия период 2015-2020 година. 
 Конкретни препоръки за развитието на услугите: 

 За деца и семейства с деца в риск 
 За пълнолетни лица и хора с увреждания 
 За стари и самотно живеещи хора 

 Препоръки за реформи в политиката и методите на интервенция в рамките на 
изработването на обща стратегия за предотвратяване експлоатацията и трафика 
на деца между двете страни 

 Примери за „добра практика”, приложими в условията на социални услуги в област 
Смолян и трансграничния район. 
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КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ИЗВОДИТЕ ОТ АНАЛИЗА 
 
Демографските тенденции в област Смолян са неблагоприятни. Населението намалява 
в периода 2012 – 2014 с 4 % (от 118 751 на 113 984 жители). Продължава тенденцията на 
застаряване на населението, най-много са жителите на област Смолян над 60 годишна 
възраст, следвани от групите на лицата от 55 до 59 год. и от 50 до 54 год. В периода 2012 – 
2014 г. най-значително са намалели жителите на областта на възраст от 20 до 24 год. и от 
25 до 29 г. Лицата в под трудоспособна и трудоспособна възраст намаляват значително, а 
лицата в над трудоспособна възраст се увеличават с всяка изминала година в периода 
2012 – 2014 г. Както естественият, така и механичният прираст са отрицателни в 
изследвания период, като тенденцията е за задълбочаване на проблема. Това е много 
тревожен показател за обезлюдяването и застаряване на населението в областта. 
Коефициентът на безработицата в областта е по-висок през всяка от изследваните 
години (2012, 2013, 2014 г.) в сравнение с коефициента за страната, като се наблюдава 
понижение на безработицата в областта през 2014 г. в сравнение с предходната 2013 г. 
Най-висок през 2014 г. е процентът на безработните лица с начално и по-ниско 
образование (12,89 %), следван от процента на безработните лица с намалена 
трудоспособност - лица с увреждания (7,52 %). Групата на безработните лица над 55 год. е 
най-голяма през 204 г., както и през предходните 2 години. 
 

Деца в риск в област Смолян 2014 г. 

От групите деца в риск на територията на област Смолян, най-значителен е броят на 
децата с увреждания (общо 324 деца, от които 57 с умствена изостаналост), следван от 
броя на децата в многодетни семейства (159 деца), децата, отглеждани при близки и 
роднини (94 деца), децата на самотни родители (92 деца). 
На територията на област Смолян не се срещат деца от следните групи: 

 Деца, живеещи на улицата 
 Деца, проституиращи 
 Деца, жертва на трафик                          
 Деца, отпаднали от училище през първия срок на учебната 2014 – 2015г. 

Изключително малък брой деца от следните групи: 
 Деца, със зависимости – 1 (Смолян) 
 Деца в училищна възраст, необхванати от образователната система – 2 (Смолян) 
 Деца, получили полицейска закрила – 1 (Смолян) и 1 (Девин) 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

Социална услуга в общността “Личен асистент” 
 Предоставя се във всяка община от областта. 
 Насочена към деца и лица с трайни увреждания, с тежко здравословно състояние, 

които не могат или са силно затруднени да се обслужват сами. 
 Осигуряване на грижи в семейна среда на нуждаещите се от постоянно обгрижване 

в ежедневието, като успоредно се осигурява заетост на безработни лица; 
превенция на настаняването в СИ. 

 Заети места през 2014 г. – 63 деца (и лица) с увреждания. 
 Необходимост от разширяване капацитета на услугата в голяма част от общините. 

Социална услуга в общността “Дневен център за деца с увреждания” 
 Насочен към консултиране, дневна грижа, рехабилитация, логопедична помощ, 

информиране и обучение, медицински грижи на деца с трайни увреждания. 
 Предоставя се в следните общини: 

 Община Доспат (покрива и община Борино). През 2014 г. са заети 25 места при 
капацитет 20 деца. Общ брой деца с увреждания в двете общини: 34. 

 Община Рудозем. През 2014 г. са заети 29 места при капацитет 20 деца. Общ 
брой деца с увреждания: 30. 

 Заетите места се увеличават през 2014 г. в сравнение с предходната година. 
 Необходимост от увеличаване капацитета на услугата поради по-голямата заетост. 
 Необходимост от разкриване на ДЦДУ в община Девин (31 деца с увреждания през 

2014 г.) 

Социална услуга в общността “Дневен център за деца и лица с увреждания” 
 Насочен към цялостно обслужване на деца и лица с трайни увреждания през деня 

като предоставяне на храна, здравни  грижи, рехабилитационни процедури, 
логопед, организация на свободно време, семейно консултиране и подкрепа. 

 Предоставя се в следните общини: 
 Община Златоград (покрива и община Неделино). През 2014 г. са заети 25 

места при капацитет 20 деца. Общ брой деца с увреждания в двете общини: 43. 
 Община Смолян. През 2014 г. са заети 45 места при капацитет 48 деца. Общ 

брой деца с увреждания: 117. 
 Заетите места се увеличават през 2014 г. в сравнение с предходната година. 
 Необходимост от увеличаване капацитета на услугата поради по-голямата заетост. 

Социална услуга в общността “Център за социална рехабилитация и интеграция за 
деца” 
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 Насочен към двигателна рехабилитация; психологична рехабилитация; 
логопедична рехабилитация; трудотерапевтични дейности; социална 
рехабилитация; консултиране на деца с увреждания. 

 Предоставя се в следните общини: 
 Община Мадан. През 2014 г. са заети 50 места при капацитет 40 деца. 

 Заетите места се увеличават през 2014 г. в сравнение с предходната година. 
 Необходимост от увеличаване капацитета на услугата поради по-голямата заетост. 

Социална услуга в общността “Център за настаняване от семеен тип на деца” 
Насочен към образователна, социална, здравна, психологическа и трудотерапевтична 
грижа и подкрепа за деца и младежи в риск в среда близка до семейната на деца в риск. 
Предоставя се в следните общини: 
 Община Чепеларе. През 2014 г. са заети 13 места при капацитет 15 деца. 
 Община Смолян. През 2014 г. са заети 9 места при капацитет 12  места за младежи 

до 16 до 18 г. 

Социална услуга в общността “Център за обществена подкрепа” 
 Насочен към превенция на отклоняващо се поведение при деца; превенция на 

насилието; превенция на отпадане от училище; превенция на изоставане и 
реинтеграция на деца; подкрепа и консултиране на семейства от общността в риск; 
социална интеграция и професионално ориентиране и реализация на деца и 
младежи в риск. 

 Рискови групи в общините, към които е насочен:  деца, извършили кражби, деца, 
извършили насилие, деца на самотни родители, деца в училищна възраст, 
необхванати от образователната система, деца, получили полицейска закрила, деца 
със зависимости. 

 Необходимост от увеличаване капацитета на услугата поради по-голямата заетост. 

Приемна грижа – предоставя възможност на деца, лишени от родителска грижа, да 
бъдат отглеждани и възпитавани в семейна среда. Налична е във всяка община (с 
изключение на община Неделино). 

Дом за деца, лишени от родителски грижи (от 7г. до 18/20г.) в с. Широка лъка, 
община Смолян – предоставя постоянна грижа – задоволяване на жизнени, 
образователни, здравни, социални, психологически трудотерапевтични потребности и 
организация на свободното време и отдиха на децата. Домът е специализирана 
институция (единствената за деца в област Смолян) и подлежи на закриване в 
съответствие с процеса на деинституционализация на децата с увреждания. Децата 
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поетапно се извеждат от СИ, като от 47 деца през 2012 г. броят им намалява до 13 през 
2014 г. 

Изводи за социалните услуги за деца с увреждания 
 Във всяка община в областта се предоставят социални услуги. 
 В община Баните и Борино няма центрове за предоставяне на социални услуги, а 

децата в риск в община Борино са обхванати от ДЦДУ Доспат. 
 Общини, в които децата с увреждания не са обхванати от центрове за предоставяне 

на социални услуги в общността (ДЦДУ, ЦСРИ и др.): 
 Община Баните (13 деца с увреждания) 
 Община Девин (31 деца с увреждания) 

 Необходимост от разкриване на социални услуги за деца с увреждания в тези 
общини. 

 По-голям брой заети места от наличния капацитет за 2014 г. при всички 
предоставяни услуги за деца в риск. 

 Необходимост от разширяване на капацитета на центровете за деца с увреждания в 
повечето общини. 

 Необходимост от разширяване капацитета на ЦОП в повечето общини. 
 

Пълнолетно население в риск в област Смолян 2014 г. 

В унисон с демографската характеристика на област Смолян най-многобройна е 
рисковата група на пенсионерите – към 31.12.2014 г. общо 41 474 лица, от които: 

 Пенсионери с пенсии за стаж и възраст – 28 781 
 Пенсионери с пенсии за инвалидност – 7 456 
 Пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст – 4 553 
 Пенсионери със социални пенсии – 684 

На следващо място сред пълнолетното население е групата в риск от безработни лица – 
10 844 лица, следвана от лицата с увреждания – 7 095 лица. 
Социалните услуги в област Смолян са добре развити и са представени от услуги в 
общността и в домашна среда – Центрове за настаняване от семеен тип; Дневни центрове 
за възрастни с увреждания; Центрове за обществена подкрепа; Центрове за социална 
рехабилитация и интеграция; Домове за възрастни хора с психични разстройства; Личен 
асистент, Социален асистент, Домашен помощник и др.  
С оглед на демографската характеристика в общината и факта, че най-многобройната 
рискова група от населението са пенсионерите, сред които голяма част са с увреждания е 
необходимо да се разширят социалните услуги в домашна среда – личен асистент, 
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социален асистент, домашен помощник, които за по-голямата част от възрастното 
население са единствена възможност за осигуряване на по-нормални условия за живот. 
Пълнолетните лица с увреждания следва бъдат обхванати от повече здравни, 
включително рехабилитационни и социални услуги в общността. Необходимо е 
разширяване на целевата група на обхванатите от социалните услуги в домашна среда и 
обхващане на всички самотноживеещи възрастни хора с невъзможност от 
самообслужване. 

Цялата система на социални услуги в област Смолян е изключително добре развита. 
Приключил е процесът на деинституционализация на деца, съгласно Визията за 
деинституционализация в РБ, а услугите за възрастни съответстват на Националната 
стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за изпълнението й. Необходимо е 
разширяване на броя обхванати лица от социални услуги, с оглед на негативните 
демографските тенденции, водещо до увеличаване на основната група в риск на 
територията на областта, а именно пенсионерите и лицата с увреждания. 


