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ПРОЕКТЪТ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНИ 
ПАРТНЬОРСТВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕСТНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ 
 
Водеща организация: сдружение ЦОПСИ 
Официални партньори: община Елхово и община Тунджа 
Асоциирани партньори: община Ямбол, община Стралджа и 
община Болярово 
Място за изпълнение: Ямболска област, общини: Ямбол, 
Елхово, Тунджа, Стралджа и Болярово   
Обща стойност на проекта: 20 214 евро 
Финансиране от програмата: 18 180 евро 
Собствен принос: 2 034 евро 
Продължителност: 15 месеца 
Начало: 01.12.2006 г.              Край: 01.03.2008 г. 
 
Целеви групи: 
    - 20 представители на публичния сектор /местни власти/ от 
5-те целеви общини; 
   - 20 представители на НПО, работещи по социални 
програми; 
   - 15 представители на местния бизнес, работещи в областта 
на социалното предприемачество. 
 
Цели на проекта: 
  А. Общи цели 
- да помогне за нарастване на капацитета на гражданското 
общество в Ямболска област; 

- да подкрепи партньорството между публичния сектор, 
бизнеса и НПО; 

- да улесни достъпа на уязвимите групи в областта до 
социалните услуги и пазара на труда.   

 Б. Специфични цели: 
- да укрепи доверието между трите сектора в 5-те целеви 
общини; 
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- да помогне за изграждането на поне 5 Публично-частни 
партньорства за решаването на социални проблеми; 

- да подобри квалификацията и компетентностите на местните 
специалисти, работещи по социални програми;  

- да запознае участниците със стандартите за социални услуги 
в ЕС и тяхното приложение в местни условия; 

- да съдейства за обмяна на опит, програми и положителни 
практики между участниците от 5-те общини; 

- да помогне за разработване на Стратегии за извършване на 
социални дейности в 5-те общини; 

- да помогне за разработване на конкретни партньорски 
проекти в социалната сфера; 

- да засили влиянието на местните НПО при формиране и 
изпълнение на социални програми и политики. 

Основни дейности: 
1. Проучване на потребностите от социални услуги в 5-те 
общини. 
2. Срещи с представители на местни уязвими групи 
3. Провеждане на специализирана образователна 
програма. 
4. С всяка от целевите групи се проведоха по 2 семинара 
на теми отнасящи се за: нормативната уредба, работата с 
ползвателите на социални услуги, подготовка на местната 
власт и организациите за работа по социални програми на  
Европейския съюз.  
5. Освен това бяха проведени 2 общи семинара с 
участието на представители от трите целеви групи. Те 
бяха насочени към изграждане на Публично –частни 
партньорства и разработване на Стратегии за развитие на 
социалните услуги.   
6. Провеждане на публични кампании за лобиране и 
застъпничество.   
7. Провеждане на Седмица на отворени врати за 
ползвателите на социални услуги. 
8. Разработване на Наръчник за ползвателите на 
социални услуги в Ямболска област.    
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9. Създаване на банка за съвместни социални проекти. 
Предложения и идеи от различни организации бяха 
събирани, класифицирани и обработвани. На авторите се 
оказваше консултантка помощ и съдействие за цялостно 
разработване на предложението, намиране на партньори и 
подходящи донори.   
10. Разпространение на информационни и медийни 
продукти: информационна листовка и брошура за проекта, 
фотоизложба, публикации в местната преса, телевизионни 
и радио предавания. 
11. Провеждане на заключителна конференция  
12. “Взаимодействие между трите сектора в гражданското 
общество”. 

Постигнати резултати:  
- Над 30 местни общини, институции и организации получиха 
комплексна подкрепа, която ще помогне за нарастване на 
техния кадрови и институционален капацитет. 

- 50 специалисти, работещи в социалната сфера придобиха 
специфични знания и подобриха своята квалификация. 

- Проучени бяха потребностите на над 200 ползватели на 
социални услуги и вече могат да се направят по-точни 
планове за тяхното бъдещо развитие. 

- Разработени и актуализирани бяха 5 Стратегии за развитие 
на социалните услуги в целевите общини. 

- Участващите местни общини и организации станаха по-
добре   подготвени за работа в новите условия на 
пълноправно членство на България в Европейския съюз. 

- Участващите в проекта специалисти и организации ще могат 
да извършват по-качествени социални услуги за своите 
потребители. 

- Над 30 000 местни граждани бяха информирани за дейността 
по проекта и за ролята на участващите организации при 
решаването на местни проблеми. 

- Нарасне авторитета на местните НПО и се увеличи 
влиянието им при изпълнение на социални политики.   
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Община Ямбол 
 

Център за семейно консултиране и подкрепа 
 

1. Точното наименование 
на социалната услуга 

ЦЕНТЪР ЗА СЕМЕЙНО 
КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА 

2. Име на организацията 
доставчик на социалната 
услуга /пълно и съкратено/ 

Сдружение Център за образователни 
програми и социални инициативи 
/ЦОПСИ/ 

3. Статут на организацията 
доставчик  

Неправителствена организация 
регистрирана по ЗЮЛНЦ за дейност в 
обществена полза  

4.Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс, Ел. поща 

 Ямбол 8600, ул. Искър 1А, партер  
 046 66 58 22; 
cepsi1996@yahoo.com ;  www.cepsi95.org 

5. Точен адрес, на който се 
извършва социалната 
услуга  

Ямбол 8600, ул. Искър 1А, партер  
Офис № 8 

6.Ръководител и/или лице 
за контакти 

Живко Цирков, Гинка Мутафова  

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
 
 

Оценка степента на риска в семейства с 
малки деца и изготвяне на индивидуални 
планове  
Провеждане на специализирани 
консултации в Центъра и по домовете на 
потребителите 
Педагогически услуги - Детска грижа 
Подкрепа за домакинството - Домашна 
помощница  
Комунално битови услуги - Домашен 
майстор 
Обучение по родителски умения 
Организиране на благотворителни 
кампании      
Организиране на свободното време – 
детски партита 
Специалисти: лекар, 
психолог,психотерапевт, юрист, педагог, 
социален работник, рехабилитатор, детска 
учителка, водещи на обучения и тренинги, 
домашен майстор, домашна помощница и 
шофьор. 
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8. Потребители на 
социалната услуга 
    /възраст, пол, брой, 
други изисквания/ 
 
 

 Семейства с малки деца /от 0 до 3 години/: 
А. 52 семейства с висока степен на риск - 
могат да се ползват от пълния комплект 
социални услуги предлагани по 
програмата.   
Б. Около 120 семейства със средна степен 
на риск -  могат да се ползват от общи 
консултантски услуги в Центъра. 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга 
/свободно, заплащане - 
сума, предварително 
записване, работно време/   

Услугата може да се ползва свободно /без 
заплащане/ в рамките на работното време 
на Центъра – всеки работен ден от 9.00 до 
18.00 часа. 
          Допълнителни услуги – по 
договаряне. 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга   
 
 

Изпълнение на проект  BG 2004/016-
711.01.02 по програма 
“Деинституционализация посредством 
предоставяне на услуги в общността за 
рискови групи”   

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  

Две стаи плюс сервизни помещения – общо 
45 кв.метра, частна собственост. 
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Домашен социален патронаж 
 

1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Домашен социален патронаж 

2. Име на организацията 
доставчик на социалната 
услуга /пълно и съкратено/ 

Община Ямбол 

3. Статут на организацията 
доставчик 

Община 

4. Пълен адрес на 
организацията  
Телефон /факс, Ел. поща 

Гр. Ямбол, ул. “Д-р Д. Дончев” №12, 
тел./факс 046/66-92-10,  
E-mail: dsx_dsp@abv.bg 

5. Точен адрес, на който се 
извършва социалната 
услуга 

Гр. Ямбол, ул. “Д-р Д. Дончев” №12 

6. Ръководител и/или лице 
за контакти  

Милко Димитров – директор 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Потребителите имат право да ползват 
следните социални услуги: 
� Доставяне на диетична храна за 6 дни 

от седмицата; 
� Поддържане на личната хигиена и 

хигиената на жилищните помещения, 
обитавани от потребителите – по 
преценка на доставчика; 

� Съдействие за снабдяване с 
необходимите помощни средства при 
инвалидност или тежко заболяване; 

� Съдействие за изготвяне на 
необходимите документи за явяване 
пред ТЕЛК; 

� Закупуване на хранителни продукти и 
вещи от първа необходимост, 
заплащане на електрическа и топлинна 
енергия, телефон и други, със средства 
на лицето. 

Персонал – 23 души. Социален работник 2, 
Зав. личен състав и разносвач храна 1, 
Готвач 1, Помощник готвач 1, Работник 
кухня 6, Разносвач храна 3, Санитар 5, 
Шофьор 4 
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8. Потребители на 
социалната услуга 
/възраст, пол, брой, други 
изисквания/ 

Капацитетът е 210 лица. 
Обслужват се лица над 65 години, 
инвалиди, с нетрудоспособност отговаряща 
на бившите първа и втора група 
инвалидност, както и деца инвалиди. 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга 
/свободно, заплащане – 
сума, предварително 
записване, работно време/ 

Съгласно предоставените правомощия от 
кмета на община Ямбол, директорът на 
Социални услуги – ДСХ и ДСП – Ямбол, 
сключва с патронираните лица договор. 
Заплаща се храната и транспорта, като 30 
% от стойността за фронтоваци, за всички 
останали пълна такса. Работно време: 8.00 - 
12.30 и 13.00 - 16.30 часа от понеделни до 
петък. 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга 

Структурата е обособена като 
второстепенен разпоредител с кредити, 
съгласно Решение на Общински съвет 
Ямбол. 

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга /описание, 
квадратура и собственост/ 

Четири лекотоварни автомобила разнасят 
пет дни в седмицата диетична храна на 
потребителите. В петък се доставя храната 
и за събота. 
Приготвянето на храната се извършва в 
кухнята-майка, която е и за Дома за стари 
хора. 
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Дом за стари хора 
 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Дом за стари хора 

2. Име на организацията  Община Ямбол 
3. Статут на организацията   Община 
4. Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс 

Гр. Ямбол, ул. “Д-р Д. Дончев” №12, 
тел./факс   046/66-92-10,E-mail: 
dsx_dsp@abv.bg 

5. Точен адрес на услугата Гр. Ямбол, ул. “Д-р Д. Дончев” №12 
6. Ръководител  Милко Димитров – директор 
7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

54 служители: Директор 1, Лекар 1, 
Фелдшер 1, Социален работник 1, 
Рехабилитатор 1, Старша медицинска 
сестра 1, Медицинска сестра 7, Главен 
счетоводител 1, Счетоводител 1, 
Инструктор по хранене 1, Касиер 1, 
Домакин 1, АСЧ и снабдител 1, Готвач 1, 
Помощник готвач 1, Работник кухня 4, 
Шофьор 1, Работник ел. Поддръжка 1, 
Огняр 2, Перач 2, Изкърпвач и гладач 2, 
Бръснар – фризьор 1, Пазач 3, Пазач дневна 
смяна 1, Санитар 16  

8. Потребители на 
социалната услуга  

Настанените са 202, като 137 са жени и 65 
мъже. 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга 
/свободно, заплащане – 
сума, предварително 
записване, работно време/ 

Настаняването в специализираната 
институция става с настанителна заповед, 
издадена от директора на Дирекция 
„Социално подпомагане” гр. Ямбол. 
Всеки, който е навършил пенсионна 
възраст: за жени 60 г. и за мъже 63 г., може 
да подаде документи в Дирекция Социално 
Подпомагане – Ямбол за приемане в дома. 
Съгласно предоставените правомощия от 
кмета на община Ямбол, директорът на 
Социални услуги – ДСХОЛ и ДСП – 
Ямбол, сключва с потребителите на 
социални услуги договор. В него са 
залегнали основните критерии и стандарти, 
към които се придържа доставчика при 
осигуряване на услугата. 
Таксата се изчислява на база оклад и 
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комунално-битови разходи за деня. 
10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга 

Структурата е обособена като 
второстепенен разпоредител с кредити, 
съгл. Решение на Общински съвет Ямбол. 

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга /описание, 
квадратура и собственост/ 

Социалната институция се помещава в 
сграда, разположена в североизточната 
част на град Ямбол, източно от парк 
„Боровец”.  Сградата е публична общинска 
собственост и е в експлоатация от месец 
ноември 1989 г. Застроена е на площ 2704 
м и има застроен обем от 33 915 м. 
Капацитетът й от 202 места. Има отделение 
с 48 места за лежащо болни. 
Потребителите на социални услуги 
обитават 176 стаи, от които 96 с по едно 
легло, 40 с по 2 легла, както и отделение за 
лежащо болни. Всички стаи разполагат със 
собствен санитарен възел, баня, тераса и 
антре. На всеки етаж са разположени 
просторни стаи по интереси. 
В медицинския сектор са включени 
лекарски кабинет, манипулационна, 
помещение за лечебна физкултура; 
физиотерапия. Функционират още 
бръснаро-фризьорски салон; пералня с 
прилежащи сушилни и каландър за гладене 
на чаршафи. Сградата се обслужва от 3 
пътнически асансьора 
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Дом за деца „Юрий Гагарин” 
 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Дом за деца „Юрий Гагарин” 

2. Име на организацията 
доставчик на соц.услуга 

Община Ямбол 

3. Статут на организацията  Община 
4. Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс 

гр. Ямбол, к-с "Златен рог" 112, тел./факс: 
046/66-19-00; e-mail: 
ddgagarin_yambol@mail.bg  

5. Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга 

гр. Ямбол, к-с "Златен рог" 112 

6. Ръководител и/или лице 
за контакти  

Радостина Ангелова Демирева – Директор  
 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Дома предлага постоянна и седмична 
грижа.  
- Осигуряване на безопасна и 

здравословна битова среда 
- Осигуряване на здравословна и 

калорична храна 
- Осигуряване на възможност за избор 

на дрехи и лични вещи 
- Достъп до средства за информация и 

телефон 
- Осигуряване на здравни грижи и 

услуги 
- Осигуряване на възможност за участие 

в образователен процес 
- Организиране на дейности за спорт, 

отдих, развитие на умения и таланти 
- Осигуряване на възможност за лични 

контакти и осиновяване 
Щатният персонал, полагащ грижи за тези 
деца е 17, и двама извън щата. 

8. Потребители на 
социалната услуга 
/възраст, пол, брой, други 
изисквания/ 

Капацитетът на ДД „Юрий Гагарин” е 100 
места, като към края на 2007 г., в 
институцията са настанени 59 деца: на 
седмична грижа-11 деца и на постоянна 46. 
Възраст на децата: от 6 до 19 г. 
Пол: 28 момчета и 31 момичета 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга 

Със съдебни решения, направления от 
Дирекиця „Социално подпомагане” и 
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/свободно, заплащане – 
сума, предварително 
записване, работно време/ 

„Полицейска закрила”. 
Услугата не се заплаща. 
 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга 

Делегирана държавна дейност чрез община 
Ямбол. 

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга /описание, 
квадратура и собственост/ 

Сградата е публична общинска 
собственост, състои се от общежитие на 4 
етажа по 10 стаи, кухня, столова, три 
занимални, перално помещение, локално 
парно на газ. Стаите са със самостоятелен 
санитарен възел и в по-голямата си част с 
две деца в стая. Стаите са 12 кв. м., антре 
от 2 кв. м., баня и тоалетла 4 кв. м. Отделно 
Дома разполага с хижа в местността 
„Бакаджик” за 40 деца. 
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Национална програма „Асистенти на хора с 
увреждания” - „ Личен асистент” 

 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Национална програма „Асистенти на хора с 
увреждания”-дейност „Личен асистент” 

2. Име на организацията 
доставчик на социалната 
услуга  

Д”СП” – Ямбол при АСП 

3. Статут на организацията 
доставчик  

 Държавна институция                      
 

4.Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс Ел. поща 

гр.Ямбол    
ул. „Бяло море” №1, тел./факс: 666754 
Email:dsp.yambol@mail.bg  

5. Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга  

По постоянен адрес на обгрижваното лице 
 

6.Ръководител и/или лице 
за контакти 

Директор Д”СП” – Ямбол 
М. Капелева 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
 
 

Осигуряване на качествена грижа в 
семейна среда на тежко болни хора и лица 
с увреждания и постигане на соц. 
адаптивност в рамките на съществуващата 
инвалидност. Повишаване на 
квалификацията на лицата за помагане на  
грижи за подобряване на условията на 
живот и жизнената среда на хората с 
увреждания. 

8. Потребители на 
социалната услуга 
    /възраст, пол, брой, 
други изисквания/ 

1. Лица с 90 и над 90 на сто ТНР с 
определена чужда помощ 
2. Деца с 50 и над 50 на сто НВСА с 
определена чужда помощ 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  

Свободно с 8 часов работен ден. 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга   

Делегирана държавна дейност   
 
 

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
 

В дома на обгрижваното лице. 
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Рехабилитация на зрително затруднени лица 
 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Рехабилитация на зрително затруднени 
лица 

2. Име на организацията 
доставчик на соц. услуга 

Център за социална рехабилитация и 
интеграция /ЦСРИ/ 

3. Статут на организацията   Община 
4.Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс,  Ел. поща 

 гр. Ямбол 
ул. „Д. Благоев” №20-А, секция юг ЦСРИ; 
тел. 046 66 22 59, Email: centar99@abv.bg 

5. Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга  

гр.Ямбол  
ул.”Д.Благоев” №20-А, секция юг 

6.Ръководител и/или лице 
за контакти 

И. Иванезова – Директор ЦСРИ; 
сл.тел. 046 662259 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  

Социални и рехабилитационни услуги на 
незрящи и слабозрящи лица; 
Услугите извършват: психолог. Учители по 
основна рехабилитация и соц. работник 

8. Потребители на 
социалната услуга 
/възраст, пол, брой, други 
изисквания/ 

Зрително затруднени лица с ЕР на ТЕЛК 
над 50% ТНР с водеща диагноза на очно 
заболяване и близките им, без ограничение 
на възраст, пол, етнос 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  

Такси не се заплащат; Дългосрочни услуги 
се предоставят на лицата, срещу 
представена заповед от директора на ДСП 

10. Финансиране  Делегирана държавна дейност   
11. Помещения  Две зали – 42 кв.м., собственост на ССБ 

 

               



 16 

Дневен център „Каритас” за социализация на 
деца с физически и ментални увреждания 

 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Дневен център за социализация на деца с 
физически и ментални увреждания  
 

2. Име на организацията 
доставчик на соц. услуга  

Сдружение с идеална цел Каритас – София 
СИИ, Каритас София 

3. Статут на организацията 
доставчик  

Неправителствена организация     
 

4.Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс; Ел. поща 

 1309 гр. София  
бул. „ Ал. Стамболийски” № 190 
тел. 02/9200825 

5. Точен адрес, на който се 
извършва социалната 
услуга  

гр. Ямбол  
ж.к. „Златен рог” № 2 - Каритас 
зад изчислителния център 

6.Ръководител и/или лице 
за контакти 

Стефан Петков  
Тел. 046/66-32-99 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
 
 

Специалисти: логопед, психолог, педагог, 
рехабилитатор, трудотерапевт 
Децата сутрин се взимат от дома с 
микробус, цял ден с тях се занимават 
специалисти и вечер се връщат у дома. 
Дава им се обяд и следобедна закуска  

8. Потребители на 
социалната услуга 

Деца с физически и ментални увреждания 
на възраст над 3 год. 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга    

Работно време: от понеделник до петък от 
830 ч. до 1700 ч.  
с предварително записване срещу 
заплащане 

10. Финансира  Спонсори от чужбина плюс такси от 
потребители  

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
 

8 специализирани кабинета, всекидневна, 
спалня за малките. 
Близо 800 кв.м. 
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Превантивно-информационна дейност сред 
подрастващите 

 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Превантивно-информационна дейност сред 
подрастващите 

2. Име на организацията 
доставчик на соц. услуга  

ПИЦ – превантивно информационен 
център за борба с наркоманиите 

3. Статут на организацията 
доставчик  

   Община 
 

4.Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс, Ел. поща 

 гр. Ямбол Младежки дом „Г.Братанов” ет.1 
046/662940; 0889198368 
Email: picyambol@netbg.com 

5. Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга  

Младежки дом  „Г.Братанов” 
ет.1 

6.Ръководител и/или лице 
за контакти 

Камен Андонов – психолог в ПИЦ 
Кета Ангелова – соц. работник 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
- Консултативна дейност 
(с родители, близки и 
пациенти) 

Превантивна дейност, насочена към 
подрастващото поколение, 
информационна, изработване на брошури, 
информационни материали, обучения и др. 
Извършва се от психолог (председател на 
ОБСНВ) и социален работник (секретар на 
ОБСНВ) 

8. Потребители на 
социалната услуга 
    /възраст, пол, брой, 
други изисквания/ 

Без ограничение на пола, подрастващото 
поколение, ученици, наркозависими 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга 
/свободно, заплащане - 
сума, предварително 
записване, работно време/   

Свободно с предварително записване, от 
900-1700 часа 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга   

От общината  

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
/описание, квадратура и 
собственост/  

Кабинет 
Сградата е общинска 
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Център за обществена подкрепа за деца и 
семейства в риск „Усмивка” 

 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Център за обществена подкрепа за деца и 
семейства в риск 

2. Име на организацията 
доставчик на социалната 
услуга /пълно и съкратено/ 

Център за обществена подкрепа за деца и 
семейства в риск „Усмивка“; 
ЦОПДСР“Усмивка“ 

3. Статут на организацията 
доставчик 

Община   
 

4. Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс; Ел. поща 

гр.Ямбол,ул.”Лом” № 5,тел./факс:+359/046 
62 20 56 -E-mail:centar_deca@abv.bg 

5. Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга 

гр.Ямбол, ул.”Лом” № 5 

6. Ръководител и/или лице 
за контакти  

Милен Гайдаров – Ръководител на проек                                                  
Паулина Качулева – Директор на 
ЦОПДСР“Усмивка“ 
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7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Физикална медицина и рехабилитация 
на деца с увреждания,която включва 
възстановяване или подобряване на 
засегнатите двигателни функции чрез 
комплекс от раздвижващи упражнения, 
масаж и други процедури, извършвани от 
рехабилитатор и предписани от 
физиотерапевт. Говорна терапия,която 
включва работа по възстановяване или 
подобряване на говорните умения и се 
извършва се от логопед. Физиотерапия, 
която включва  лечебните процедури с 
подходяща апаратура.Извършва се от 
рехабилитатор,назначава се от 
физиотерапевт.Социална рехабилитация, 
което включва работа за подобряване на 
уменията за общуване и за пълноценно 
включване в социалния живот .Превенция 
на изоставянето включва социални и 
психологически консултации и подкрепа 
на бременни жени,при които има риск да 
изоставят децата си след  раждането. 
Предвиждат се консултации и обучения за 
повишаване на родителския капацитет, 
както и работа с роднини и близки на 
бъдещата майка; стимулиране участието на 
бащата в процеса на отглеждане и 
възпитание на детето. Превенция на 
насилието -Психо-социална работа с 
деца,жертви на физическо,психическо и 
сексуално насилие.Информиране и 
консултиране по правата на детето,както 
децата,така и техните семейства. 
Превенция на отпадане от училище 
включва консултиране на деца във връзка с 
необходимостта от ограмотяване; 
консултиране на родители ;изграждане на 
мрежа за работа с педагогическите 
съветници ,ангажиране на учители, 
училищно ръководство и училищно 
настоятелство в превантивните дейности; 
предлага се съдействие за започване или 
продължаване на образованието; 
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организиране на свободното време-
занимания по интереси. Обучение в умения 
на самостоятелен живот и социална 
интеграция на деца в институции 
включва професионално ориентиране и 
консултиране на деца;съдействие за 
включване в образователни и 
професионални курсове, колективно 
информиране-дейности за информиране и 
съвети в група. Консултиране и подкрепа 
на деца с противообществени прояви-
предвиждат се психологически 
консултации, индивидуална и групова 
работа,информиране и запознаване със 
конвенцията за защита правата на човека и 
други образователни и възпитателни 
въздействия. Реинтеграция на деца в 
техните семейства.-предвижда се работа 
с родители,роднини и деца за възстано-
вяване на отношенията родител-дете; 
подкрепа и консултиране на деца и 
семейства в периода след реинтеграцията. 
Консултиране и подкрепа на деца и 
семейства в риск-включва консултации 
относно психическото и физическо 
развитие на детето,подкрепа в домашни 
условия;социални и правни консултации; 
обучение и подкрепа за справяне с 
кризисни ситуации;организиране на групи 
за взаимопомощ на близки и роднини,в 
чийто семейства са настанени деца в риск 
Оценяване и обучение на приемни 
родители по темите предвидени в 
правилника,регламентиращ тази дейност. 
В изпълнение на изброените дейности 
участват следните специалисти: Двама 
социалниработници;двамапсихолози;педаг
ог;логопед; рехабилитатор;физиотерапевт 

8. Потребители на 
социалната услуга 
/възраст, пол, брой, други 
изисквания/ 

Деца от 3 до 18 г. и техните 
семейства,които влизат в категорията “деца 
и семейства в риск”,определена в Закона за 
закрила на детето. 

9. Как може да се ползва 1.Чрез подаване на заявление и подписване 
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социалната услуга 
/свободно, заплащане – 
сума, предварително 
записване, работно време/ 

на договор от родител или настойник. 
2.Чрез даване на направление за ползване 
на услугата от Отдел”Закрила на детето”. 
Ползването на услугата е безплатно.  

10. Финансира  Финансиране от ЕС по Програма BG 2004/016
11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга /описание, 
квадратура и собственост/ 

Приемна с площ 49,56 кв. м. 
Салон за рехабилитация с площ 31,92 кв.м. 
Дирекция с площ 8,3 кв. м. 
Кабинет за психологически консултации с 
площ 12,5 кв. м. 
Кухненски офис с площ 8,1 кв. м. 
Детска стая за занимания и обучение с 
площ  15,5 кв. м. 
Санитарен възел за деца,с подходящи 
размери на вратите за ползване от деца в 
инвалидни колички и отделен санитарен 
възел за възрастни.Към входното стълбище 
има изградена рампа за изкачване на 
инвалидни колички,както и входни врати с 
подходящи размери за тяхното 
преминаване 
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Община Тунджа 
 

Домашен социален патронаж 
 

1. Точно наименование на 
социалната услуга 

Домашен социален патронаж 

2. Име на организацията 
доставчик на      
социалната услуга 

ЕТ «Кармело – Радка Попова» 
с.Генерал Инзово, община Тунджа 

3. Статут на организацията 
доставчик 

Едноличен търговец – лицензиран 
доставчик на социални услуги 

4. Пълен адрес на 
организацията 
Телефон, факс 
Електронна поща 

Община „Тунджа”- Ямбол,    
с.Генерал Инзово,  ул.”Струма”№6 
04770/ 372;    0889/ 897834   
Karmelo05@abv.bg 

5. Точен адрес, на който се 
извършва социалната 
услуга 

с.Ген.Инзово,  ул.”Струма”№6        
Обслужва потребители от селата Тенево, 
Генерал Инзово и Крумово.  

6. Ръководител   Емил Костадинов Попов 
7. Пълно описание на 
социалната услуга  

Ежедневна доставка на храна по домовете 
на ползвателите на услугата.  

8. Потребители на 
социалната услуга  
(възраст, пол, брой, други 
изисквания) 

Ползватели на услугата са общо 75 души, 
мъже и жени над 60 годишна възраст, 
които имат затруднения в обслужване на 
ежедневните си потребности. 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  
(свободно, заплащане – 
сума, предварително 
записване, работно време ) 
 

Услугата се извършва за втора година по 
финансиран от АСП проект, за срок от 5 
месеца до март 2008г. Набирането на 
кандидати за ползване на услугата се 
извършва непосредствено преди 
стартиране на проекта.  За ползването на 
услугата всеки кандидат заплаща месечна 
такса. 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга 

Изпълнение на проект и от такси на 
потребителите. 

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга ( описание, 
квадратура и собственост ) 

Храната се приготвя в модерно обзаведена 
кухня в с.Ген.Инзово, собственост на 
ЕТ»Кармело-Радка Попова». 
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Домашен социален патронаж 
 
1. Точно наименование на 
социалната услуга 

Домашен социален патронаж 

2. Име на организацията  Община «Тунджа» - Ямбол 
3. Статут  Община 
4. Пълен адрес на 
организацията 
 Телефон, факс, Ел. поща 

гр.Ямбол, пл.»Освобождение» 1 
046/ 661575 
contact@tundja.net 

5. Точен адрес, на който 
се извършва социалната 
услуга 

с.Болярско,  ул. »Пробуда» № 26        
Обслужва потребители от селата 
Болярско, Бояджик, Безмер и Гълъбинци.  

6. Ръководител   Калина Тодорова Иванова 
7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Ежедневна доставка на храна по 
домовете на ползвателите на услугата, 
помощ  в общуването и поддържане на 
социални контакти.  

8. Потребители на 
социалната услуга      
( възраст, пол, брой, 
други изисквания) 

Ползватели на услугата са общо 80 души, 
мъже и жени над 60 годишна възраст, 
които имат затруднения в обслужването 
на ежедневните си потребности. 
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9. Как може да се ползва 
социалната услуга  
(свободно, заплащане – 
сума, предварително 
записване, раб. време) 
 

Услугата се ползва след  подаване на 
молба по образец до ръководителя на 
ДСП и  извършване на социална анкета.  
Нови кандидати се приемат при наличие 
на свободни  места.  За ползването  на 
услугата се заплаща месечна такса. 
 

10. Финансира  
 

От общината и от такси на 
потребителите. 
 

11. Помещения, в които 
се извършва социалната 
услуга  

Храната се приготвя в модерно 
обзаведена кухня към Дом стари хора  в 
с.Болярско, собственост на общината. 
 

 
 

 
 

Дом за стари хора в с. Болярско 
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Клубове на пенсионера 
 

1. Точно наименование 
на социалната услуга 
 

Клубове на пенсионера 

2. Име на организацията 
доставчик на      
социалната услуга 

Община «Тунджа» - Ямбол 

3. Статут на 
организацията доставчик 

Община 

4. Пълен адрес на 
организацията 
    Телефон, факс 
    Електронна поща 

гр.Ямбол, пл.»Освобождение» 1 
046/ 661575 
contact@tundja.net 

5. Точен адрес, на който 
се извършва социалната 
услуга 

Съществуват 37 клуба на територията на 
общината, които обслужват потребители 
от съответните населени места.  
 

6. Ръководител  и/или  
лице за контати 
 

Пламен Андреев 
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7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 
 

Поддържане на социални контакти, 
развлечения и занимания. 

8. Потребители на 
социалната услуга     
 (възраст, пол, брой, 
други изисквания) 
 

Ползватели на услугата са мъже и жени 
над 60 годишна възраст, които живеят в 
изолирана среда и имат нужда от 
социални контакти.  
 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  
 

Услугата може да се ползва свободно. 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга 

От общината. 

11. Помещения, в които 
се извършва социалната 
услуга  
 

Подходящи за целта общински 
помещения в съответните населени 
места.  
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Община Елхово 
 

Домашен социален патронаж 
 

1.Точното наименование на 
социалната услуга 

Домашен социален патронаж 

2.Име на организацията  Община Елхово 
3.Статут на организацията 
доставчик 

Община 
 

4. Пълен адрес на 
организацията 
Телефон / факс 
Електронна поща 

гр. Елхово  
ул. “Търговска” № 13 
0478 / 88004, факс. 0478 / 88034 
kmet.elhovo@infotel.bg 

5. Точен адрес, на който се 
извършва соц.  услуга 

гр. Елхово  
ул. “Търговска” № 13,  0478/88052 

6. Ръководител и / или лице 
за контакти 

Галина Атанасова Господинова 
ръководител служба „Социални дейности” 
0478/88036 

7.Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Домашен социален патронаж е комплекс от 
социални услуги, предоставяни в общността 
– по домовете на възрастни хора и хора с 
увреждания. Домашния социален патронаж 
реализира обществения ангажимент към 
възрастните хора и хората с увреждания 
като ги подпомогне в тяхната естествена 
семейна среда чрез: доставяне на храна; 
помощ в общуването и поддържането на 
социални контакти; подпомагане и 
разширяване на възможностите на потреби-
телите на социални услуги да водят само-
стоятелен начин на живот; взаимодействие 
със социални, здравни и други институции; 
поддържане на личната хигиена и хигиената 
в жилищните помещения, обитавани от 
ползвателя; битови услуги – закупуване на 
стоки и вещи от първа необходимост, 
заплащане на електрическа и топлинна 
енергия, телефон и други със средства на 
лицето; пране на личното и спално бельо и 
организиране през лятото пране на килими, 
одеала, китеници и др.;  
Персонал – 7 щатни бройки /готвач,  
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помощник готвач, работник кухня, санитари 
-2-ма, шофьор, касиер -домакин/ 

8.Потребители на 
социалната услуга / 
възраст, пол, брой, други 
изисквания / 

Капацитет 100 лица 
С посочените социални услуги, извършвани 
от Домашния социален патронаж, са 
задоволени ежедневните битови 
потребности на възрастните хора и хората с 
увреждания, необходими за тяхното 
оцеляване и преживяване. За ползване на 
услугата се подава молба до кмета на общ. 
Елхово . 

9.Как може да се ползва 
социалната услуга  

 Заплаща се само  такса за храната,  
определена на сесия на Общински съвет . 

10. Финансиране Такси от потребителите 
11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
/описание, квадратура и 
собственост/ 

Храната за потребителите на Домашен 
социален патронаж се приготвя в кухня , 
намираща се в подземен етаж в 
административна сграда на 
ул.”Търговска”№13 .Общата  площ на 
кухнята, сервизните и складовите 
помещения е 596,06 кв.м. 
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Клуб на инвалида 
 

1.Точното наименование 
на социалната услуга 

Клуб на инвалида 

2.Име на организацията 
доставчик  на социалната 
услуга  

 
Община Елхово 

3.Статут на организа-
цията доставчик 

Община 
 

4.Пълен адрес на 
организацията 
Тел./ факс, Ел. поща 

гр.Елхово, ул.”Търговска”№13 
0478/88004,  факс 0478/8803 
www.elhovo.org 

5.Точен адрес, на който 
се извършва соц. услуга 

Ул.”Христо Ботев ”№5 
 0478/82250 

6.Ръководител и / или 
лице за контакти 

Галина Атанасова Господинова 
ръководител служба „Социални дейности”    
0478/88036 
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7.Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Клуба предоставя възможност и условия 
на хората  в неравностойно социално 
положение да осъществяват социална 
интеграция и извършват социално-
помощна дейност. Осигурява се измерване 
на кръвно налягане на посещаващите 
клуба на пенсионери. 

8.Потребители на 
социалната услуга  

Потребители на тази социална услуга са 
хора с увреждания. 

9.Как може да се ползва 
социалната услуга  

Всички инвалиди на територията на 
община Елхово свободно могат да 
посещават клуба от 8.00ч. до 12.00ч и 
от13.00 до 17.00ч , почивен ден  - събота и 
неделя . 

10. Финансиране  От общината 
11.помещения, в които се 
извършва соц. услуга  

Помещението е общинска собственост   71  
кв.м . 
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Клуб на пенсионера 
 

1.Точното наименование на 
социалната услуга 

Клуб на пенсионера 

2.Организация доставчик  Община Елхово 
3.Статут на организацията  Община 
4.Пълен адрес на 
организацията 
Тел. / факс, Ел. поща 

гр.Елхово, ул.”Търговска”№13 
0478/88004,  факс 0478/88034 
kmet.elhovo@infotel.bg 

5.Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга 

Ул.”Търговска”№67 
0478/82250 

6.Ръководител и / или лице 
за контакти 

Галина Атанасова Господинова 
Р-л служба „Социални дейности”0478/88036 

7.Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Клуба предоставя възможност и условия на 
хората от третата възраст да общуват, да 
организират културни мероприятия, да 
осъществяват социална интеграция и 
извършват социално-помощна дейност. 
Осигурява се измерване на кръвно налягане 
на посещаващите клуба на пенсионери. 

8.Потребители на 
социалната услуга  

Потребители на тази социална услуга са 
мъже , навършили пенсионна възраст. 

9.Как може да се ползва 
социалната услуга  

Всеки мъж , навлязал в третата възраст 
свободно може да посещава клуба на 
пенсионера . Работното време е  от 8.00ч. до 
12.00ч и от13.00 до 17.00ч , без почивен ден. 

10.Финансиране  От общината 
11.Помещения, в които се 
извършва соц. услуга  

Помещението е общинска собственост   65 
кв.м .   
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Клуб на пенсионера 
 

1. Социална услуга Клуб на пенсионера 
2.Организация доставчик Община Елхово 
3.Статут  Община 
4.Пълен адрес на 
организацията 
Тел. / факс, Ел. поща 

гр.Елхово, ул.”Търговска”№13 
0478/88004, факс 0478/88034 
kmet.elhovo@infotel.bg 

5.Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга 

Ул.”Александър Стамболийски” №66 
0478/88517 

6. Ръководител и / или лице 
за контакти 

Галина Атанасова Господинова 
Р-л служба „Социални дейности”0478/88036 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Клуба предоставя възможност и условия на 
хората от третата възраст да общуват, да 
организират културни мероприятия, да 
осъществяват социална интеграция и 
извършват социално-помощна дейност. 
Осигурява се измерване на кръвно налягане 
на посещаващите клуба на пенсионери. 

8.Потребители на 
социалната услуга  

Потребители на тази социална услуга са 
жени навършили пенсионна възраст. 

9.Как може да се ползва 
социалната услуга  

Всяка жена, навлязла в третата възраст 
свободно може да посещава клуба на 
пенсионера . Работното време е  от 8.00ч. до 
12.00ч и от13.00 до 17.00ч , почивен ден  - 
събота и неделя 

10. Финансиране От общината 
11. Помещения. Помещението е общинска собственост  78 

кв.м .  
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Дом за стари хора 
 

1.Наименование на услугата Дом за стари хора  
2. Организация доставчик   Община Елхово 
3. Статут на организацията 
доставчик 

Община 

4.Пълен адрес на 
организацията 
Тел. / факс, Ел. поща 

гр.Елхово, ул.”Търговска”№13 
0478/88004, факс 0478/88034 
kmet.elhovo@infotel.bg 

5.Точен адрес, на който се 
извършва социалната услуга 

с.Чернозем, 
общ.Елхово,  
обл.Ямбол 

6.Ръководител и / или лице 
за контакти 

Галина Атанасова Господинова 
ръководител „Служба социални дейности” 
0478/88036 

7.Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Почистване на стаи, дневни, столови; 
хранене по желание и диети; 
пране на спално и лично бельо, 
изкърпване, гладене; здравни грижи, 
съдействие при консултации със 
специалисти; осигуряване на съдействие за 
получаване  на медикаменти; организиране 
на културни и спортни мероприятия; 
 трудотерапия; организация на свободното 
време – по предварително разработена 
социална програма активна и пасивна 
музикотерапия, обучения, беседи по 
актуални въпроси, отпразнуване на 
рожденни дни, организация на тържества 
за светски и църковни празници, разходки, 
екскурзии, посещения на културни 
мероприятия в града, срещи със сходни 
социални институции. 
Персонал – 6 щатни бройки /медицинска 
сестра, работник кухня, санитар, огняр, 
пазачи -2-ма/ 

8.Потребители на 
социалната услуга / възраст, 
пол, брой, други изисквания  

Специализирана институция предоставяща 
социални услуги извън обичайната 
домашна среда на хора в надпенсионна 
възраст, без лежащо болни 

9.Как може да се ползва 
социалната услуга  

Настаняването се извършва със заповед от 
Дирекция „Социално подпомагане”- 
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гр.Елхово 
Заплащане – съгласно : 
-Чл.2 ал.1 - 70% от дохода на лицата 
-Чл.2 ал.5 – 100%  на действителните 
месечни разходи, според Тарифа на таксите 
за социални услуги (ПМС№91,  изм. ДВ. 
бр.54 от 4 Юли 2006г. ) 

10. Финансиране Делегирана държавна дейност  
11.помещения, в които се 
извършва социалната услуга  
 

Институцията разполага със сграда на два 
етажа , без отделение за лежащо болни. 
На първия етаж се намират общите 
помещения – дневна, столова, санитарни 
възли, сервизни помещения, с обща площ 
110,51 кв.м. 
На втория етаж са разположени спалните 
помещения, с обща площ 83 кв.м; 2 бани 
/за мъже и за жени/, санитарни възли, 
медицински кабинет.  
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Защитено жилище 
 

1.Точното наименование 
на социалната услуга 

Защитено жилище 

2. Име на организацията 
доставчик  на соц. услуга  

Община Елхово 
 

3.Статут на организацията  Община 
4.Пълен адрес на 
организацията 
Тел. / факс, Ел. поща 

гр. Елхово,  ул. “Търговска” № 13 
0478 / 88004, факс. 0478 / 88034 
kmet.elhovo@infotel.bg 

5.Точен адрес, на който се 
извършва социалната 
услуга 

гр. Елхово, ул. “Чаталджа” № 4 
0478 / 88562 
zjiliste_elhovo@abv.bg 

6.Ръководител  Ивелина Славчева Романова – управител  
7.Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Социална услуга в общността 
Персонал – 3 щатни бройки / управител, 
социален работник и медицинска сестра  
Национална програма “От социални 
помощи към осигуряване на заетост” 2 бр. 
социален консултант и    3 бр. охрана 
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8.Потребители на 
социалната услуга / 
възраст, пол, брой, други 
изисквания / 

Капацитет 6 лица 
Жени с лека и умерена степен на умствена 
изостаналост, прекарали по – голяма част 
от живота си в специализирани институции 
с реален шанс за социална интеграция 

9.Как може да се ползва 
социалната услуга  

50 % от дохода на лицето според Тарифата 
за таксите за социални услуги 
Настаняването се извършва със заповед от 
Дирекция “Социално подпомагане” – 
Елхово  

10.Финансиране  Делегирана държавна дейност      
11.Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
 

Двуетажна сграда 85 кв.м.  
І етаж – кухня, столова, помещения за 
обслужващия персонал / 3 бр./ и санитарен 
възел 
ІІ етаж – две спални помещения с по три 
легла и санитарен възел / 2 тоалетни + 1 
баня / 
Сградата е общинска собственост 
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Център за рехабилитация и социална интеграция 
 

1.Точното наименование 
на социалната услуга 

Център за рехабилитация и социална 
интеграция 

2.Организация доставчик   Община Елхово 
3.Статут на организацията  Община 
4.Пълен адрес на 
организацията 
Тел. / факс, Ел. поща 

гр. Елхово , ул. “Търговска” № 13 
0478 / 88004, факс. 0478 / 88034 
kmet.elhovo@infotel.bg   

5.Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга 

гр. Елхово, ул. “Чаталджа” № 6 
0478 / 82050, zrsi_elhovo@abv.bg 

6.Ръководител  Ивелина Славчева Романова –  директор 
7.Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват 

Социална услуга в общността 
Персонал: 

• директор 
• 2 социални работници 
• педагог 
• ресурсен учител 
• рехабилитатор 
• логопед 
• психолог 
• лекар 
• юрист 
• социален консултант от 

Национална програма “От 
социални помощи към осигуряване 
на заетост” 

8.Потребители на 
социалната услуга  

Деца от 3 до 18 години 
Целева група по проекта 30 деца 

• Деца с увреждания 
• Деца настанени за отглеждане при 

близки и роднини 
Проект до 30.06.2008г.   
Идеята е след приключване на проекта да 
премине като делегирана държавна 
дейност от 01.07.2008г. 

9.Как може да се ползва 
социалната услуга 
/свободно, заплащане-
сума, предварително 
записване, работно време/ 

Социалната услуга се ползва след 
издаването на направление от Дирекция 
“Социално подпомагане” – отдел “Закрила 
на детето”.  Услугата се ползва безплатно. 
Работното време до 30.06.2008г. е от 14:00 
– 17:00ч. 
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10. Финансира  Изпълнение на проекти 
11.Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
 

Двуетажна сграда 170 кв.м. 
Центърът за рехабилитация и социална 
интеграция е на І етаж 
Кабинетите, които включва са: зала за 
образователни занимения, компютърна 
зала, зала за логопед и психолог, зала за 
трудотерапия, зала за рехабилитация, 
кабинет за ръководител и санитарен възел / 
2 тоалетни / 
Сградата е общинска собственост 
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Община Стралджа 
 

Център за социална рехабилитация и интеграция 
 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Център за социална рехабилитация и 
интеграция 

2. Име на организацията  Община Стралджа 
3. Статут на организацията 
доставчик  

Община 
 

4.Пълен адрес на 
организацията  
Тел./факс, Ел. поща 

Община Стралджа  ул.”Хемус”№12 
 Телефон: 04761/5500     Факс: 04761/6404 
straldjainf@yahoo.com 

5. Адрес, на който се 
извършва соц. услуга  

Община Стралджа, 
  ул.”Хемус”№ 5 

6. Ръководител и/или лице 
за контакти 

Живка Иванова 
 

7. Потребители на 
социалната услуга 

Деца и възрастни хора с увреждания, пол  - 
мъже,  жени и деца, брой –50 души. 

 

 
 

Потребители на ЦСРИ гр. Стралджа на екскурзия в местността Бакаджика 
на 17.05.2007г. - Спасов ден 
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8. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
 
 

Социалните услуги които се предоставят 
са: рехабилитация, социално-правни 
консултации, образователно и 
професионално обучение и ориентиране, 
изготвяне и осъществяване на 
индивидуални програми за социално 
включване, организиране на свободното 
време, отдих и развлечения. 
Специалисти – Директор, 1 соц. работник, 
2 рехабилитатори, 1 логопед – педагог, 1 
психолог и 1 организатор културно масова 
работа. 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  
 

Приемането на лицето в ЦСРИ се 
извършва:  
- с настанителна заповед от Директора на 
ДСП-гр.Ямбол, съгласно ППЗСП 
- без направление от ДСП могат да се 
предоставят социални услуги, като се 
заплати по договаряне с доставчика на 
социалните услуги. 
ЦСРИ е отворен в делничните дни от 8.00 
до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа. 

10. Финансиране   Делегирана държавна дейност   
11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  

Социален клуб, зала за рехабилитация-2бр., 
лекарски кабинет, логопедичен кабинет и 
компютърен кабинет. 
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Дневен център за възрастни хора 
 

1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Дневен център за възрастни хора 
 

2. Име на организацията  Община Стралджа 
3. Статут на организацията  Община 
4.Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс, Ел. поща 

Община Стралджа  ул.”Хемус”№12 
 Телефон: 04761/5500     Факс: 04761/6404 
straldjainf@yahoo.com 

5. Точен адрес Община Стралджа  ул.”Свобода”№ 12 
6.Ръководител  Ирина Урумова 
7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
 
 

Обяд през работните дни на месеца, помощ 
в общуването и в поддържането на 
социални контакти, културни развлечения 
и занимания, разходки и екскурзии, беседи 
на различна тематика, взаимодействие със 
социални служители и подготвяне на 
документи за: снабдяване с технически 
средства и консумативи за болни и 
инвалиди, настанявани в специализирани 
заведения за социални услуги, получаване 
на социални помощи, съдействие за 
изготвяне на необходимите документи за 
явяване пред ТЕЛК, битови услуги-
закупуване на хранителни продукти  и 
вещи от първа необходимост, заплащане на 
електрически и топлинна енергия, телефон 
и други със средства на лицето. 
Специалисти – 1 управител, ½ шофьор и 1 
½ кухненски персонал.  

8. Потребители на 
социалната услуга 

Възраст – над 60 год., пол  - мъже и жени, 
брой – 50 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  

Подаване заявление до Дирекция 
„Социално подпомагане”, след подаване 
заповедта  от последната, се сключва 
договор между кмета и потребителя за 
ползване на услугата. 

10. Финансиране Делегирана държавна дейност   
11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
 

Трапезария, зала за социални контакти, 
занимания по интереси, шах клуб, кухня и 
санитарен възел. 
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Домашен социален патронаж – гр.Стралджа 
 
 

1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Домашен социален патронаж – гр. 
Стралджа 

2. Име на организацията  Община Стралджа 
3. Статут на организацията  Община 
4.Пълен адрес на 
организацията  
Тел./факс, Ел. поща 

Община Стралджа,   
ул.”Хемус”№12 
 Телефон: 04761/5500 ,   Факс: 04761/6404 
straldjainf@yahoo.com 

5. Адрес Община Стралджа,  ул.”Хемус”№12 
6.Ръководител  Иванка Иванова 
7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
 
 

Предоставяне на топла храна на 
потребителите по домовете, грижа за 
здравето на ползвателите на услугата, 
хигиенизиране на домовете им, снабдяване 
с необходимите вещи, заплащане на ел. 
енергия, вода и др.  
Осигурен е автомобил за безпроблемно 
доставяне на храната по домовете, 
медицински фелдшер за ежемесечно 
наблюдение и консултиране по-
здравословното състояние, социални 
работници по програма „ОСПОЗ” за 
хигиенизиране на домовете на възрастните 
хора и извършване на услуга (снабдяване с 
продукти, заплащане на енергия, телефон и 
вода). 

8. Потребители на 
социалната услуга 

Възраст – над 59год., пол  - мъже и жени, 
брой – 60 души. 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга 

Заявление до кмета, сключване на договор 
за предоставяне на услугата. 

10. Финансира  От общината  
11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  

Кухня за приготвяне на храна, автомобил 
за разнос на храна, които са собственост на 
общината. 
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Домашен социален патронаж – с.Войника 
 
 

1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Домашен социален патронаж – с.Войника 
 

2. Име на организацията 
доставчик на социалната 
услуга  

Община Стралджа 

3. Статут на организацията 
доставчик  

Община 
 

4.Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс, Ел. поща 

Община Стралджа , 
 ул.”Хемус”№12 
 Телефон: 04761/5500     Факс: 04761/6404 
straldjainf@yahoo.com 

5. Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга  

с.Войника,    ул.”Ленин” №50 
 

6.Ръководител и/или лице 
за контакти 

Иванка Иванова 
 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
 
 

Предоставяне на топла храна на 
потребителите по домовете, грижа за 
здравето на ползвателите на услугата, 
хигиенизиране на домовете им, снабдяване 
с необходимите вещи, заплащане на ел. 
енергия, вода и др..  
Специалисти - готвач, домакин, калкулант, 
медицински сестра, работник кухня и 
шофьор. 

8. Потребители на 
социалната услуга 

Възраст – над 59год., пол  - мъже и жени, 
брой – 60 души. 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  

Предварително записване 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга   

От общината  
 
 

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
 

Кухня за приготвяне на храна, автомобил 
за разнос на храна, които са собственост на 
общината. 
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Дом за възрастни с умствена изостаналост - 
ДВУИ 

 
 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Социална услуга извън общността 
 

2. Име на организацията 
доставчик на социалната 
услуга  

Дом за възрастни с умствена изостаналост - 
ДВУИ 
 

3. Статут на организацията 
доставчик  

Държавна институция                
      

4.Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс 
Електронна поща 

с. Маленово общ. Стралджа 
тел/факс: 04764 377; 0887 883 096 
Email: Fani55Yambol@mbox.contact.bg, 
Fani_Yambol@abv.bg 

5. Точен адрес, на който се 
извършва соц. услуга  

село Маленово 8689      Община Стралджа 
ул.”Н.Вапцаров” №4 

6.Ръководител и/или лице 
за контакти 

Фани Михайлова – директор 
 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  

В ДВУИ с.Маленово не се настаняват 
потребители, поради намаляване 
капацитета на Социалната институция. 
 

8. Потребители на 
социалната услуга 
     

Лица над 18 години – жени и мъже с 
Решение на ТЕЛК с диагноза – умствени 
увреждания 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  
 

Настаняването се извършва от АСП гр. 
София чрез Дирекция „СП” град Ямбол 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга   
 
 

Делегирана държавна дейност. 
Потребителите заплащат такса съгласно 
Тарифа за таксите финансирани от РБ ДВ 
бр.54 от 04.07.2006г. 
 

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
 

Двуетажна сграда, общинска собственост. 
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Община Болярово 
 

Център за социална рехабилитация и интеграция 
 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Център за социална рехабилитация и 
интеграция 

2. Име на организацията 
доставчик на соц. услуга  

Община Болярово 
 

3. Статут на организацията 
доставчик  

Община 
 

4.Пълен адрес на 
организацията  
Тел./факс, Ел. поща 

гр. Болярово 8720 ул. «Д. Благоев» № 7 
тел./факс: 04741/6430 
 

5. Точен адрес, на който се 
извършва социалната 
услуга  

гр. Болярово, 
 ул. „Г. Димитров” №16 
тел.: 6073 

6.Ръководител и/или лице 
за контакти 

Христо Димитров Христов 
 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
 
 

Комплекс от социални услуги, създаващи 
условия за цялостно обслужване на 
потребителите, свързани с предоставяне на 
храна, задоволяване на здравните и 
рехабилитационните потребности. Както и 
организация на свободното време. 

8. Потребители на 
социалната услуга 
 

Хора с увреждания. 
Без възрастово и полово ограничение. 
Капацитет 25 човека  

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  
 

Услугата се ползва свободно, без 
заплащане. 
Работно време от 8ч. – 16ч. 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга   

Делегирана държавна дейност   
 
 

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
  

Зала за социални контакти – 100 кв.м. 
Лекарски кабинет – 10 кв.м. 
Общинска сoбственост 
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Обществена трапезария Болярово 
 
 
1. Точното наименование 
на социалната услуга 

Обществена трапезария Болярово  
 

2. Име на организацията 
доставчик на социалната 
услуга  

Агенция „Граждански инициативи за 
местно Развитие” Болярово 
 

3. Статут на организацията 
доставчик  

Неправителствена организация      
 

4.Пълен адрес на 
организацията  
Телефон/факс 
Електронна поща 

 гр. Болярово ул. „Девети септември” №11 

Agymr2001bolyarovo@gmail.com 
5. Точен адрес, на който се 
извършва социалната 
услуга  

гр. Болярово ул. „Г. Димитров” 16 
 
 

6.Ръководител и/или лице 
за контакти 

Мария Чанева/ Таня Христова 
 

7. Пълно описание на 
социалната услуга и 
специалисти, които я 
извършват  
 
 

Предоставяне на топла храна на 80 човека 
от гр. Болярово, с. Мамарчево и с. Ст. 
Караджово. Приготвена от готвач и 
помощник в кухня. Разнасяне по домовете 
на възрастни и болни хора от селата. 
 

8. Потребители на 
социалната услуга 
 

80 души – мъже и жени, възрастни, 
самотни и хора с увреждания 
 

9. Как може да се ползва 
социалната услуга  
 

Въз основа на критериите по проекта след 
подадена молба и утвърдена от определена 
комисия 

10. Как се финансира 
извършването на 
социалната услуга   
 

Изпълнение на проект     

11. Помещения, в които се 
извършва социалната 
услуга  
 

Кухня около 30 кв.м. в Център за социална 
рехабилитация и интеграция гр. Болярово – 
собственост на Община Болярово 
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Книгата е част от проекта 
“Изграждане на Публично-частни партньорства 

за разработване и изпълнение на местни 
социални политики ”, съфинансиран 

отЕвропейската комисия 
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