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Увод 
 

Ролята на община Калояново в областта на социалната политика е свързана с 

планиране и развитие на социални услуги за населението, правилното им управление в 

съответствие с държавните стандарти, мониторинг и контрол на качеството на 

предлаганите от общината социални услуги - делегирани от държавата дейности и 

услугите, финансирани от местния бюджет.  

 Анализът на потребностите е изготвен на основание чл.35, ал.1 от Закона за 

социалните услуги от община Калояново в сътрудничество с експерти от дирекция 

"Социално подпомагане" - Калояново, Съвета по въпросите на социалните услуги към 

Община Калояново, РЗИ – Пловдив, РУО - Пловдив. Анализът се разработва въз основа 

на критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в 

глава втора от Наредбата за планиране на социалните услуги и задължително следва да 

включва:  

 показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани здравно-

социални услуги, посочени в глава втора от Наредбата;  

 съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на общината и брой на техните потребители 

(общ и по видове услуги и групи потребители);  

 брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители);  

 информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове 

услуги);  

 данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 години;  

 информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура 

(видове и материална база);  

 информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.  

Изхождайки от обстоятелството, че националното планиране е в основата за 

определяне на социалните услуги на ниво община и област, за които ще се осигури 

изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, в Картата следва да се 

определи и максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. Критериите за 

определяне на услугите и максималният брой потребители в Националната карта на 

социалните услуги са определени в Наредбата за планирането на социалните услуги 

(Наредбата), съобразно броя и демографския профил на населението. 

 Работата по изготвяне на анализа започва през м.декември 2022 г. със събиране 

и предоставяне на информация за постигнатите резултати в развитието на социалните 

услуги в периода от 2021г. -2022 г., както и актуализация и анализ на статистически 

данни.   

 При изготвяне на анализа в окончателен вид са взети предвид всички 

политически и стратегически документи, които пряко или косвено се отнасят до 

развитието на социалните услуги, от които основни са: 

 Закон за социални услуги  

 Правилник за приложение на закона за социалните услуги  
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 Закон за детето 

 Закон за хората с увреждания 

 Закон за здравето 

 Закон за насърчаване на заетостта 

 Национална стратегия за дългосрочна грижа в Република България 

 

1 Методология  
 

За планирането и развитието на социалните услуги в община Калояново се 

събират и анализират данни, свързани с идентифициране на потребностите за 

населението, различните целеви групи. Прилага се мултидисциплинарен подход за 

включване в изследването на различни сектори, свързани с образование, 

здравеопазване, в сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане“ – Хисаря, 

Съвета по въпросите на социалните услуги, като се взимат предвид и предложения от 

гражданския сектор. 

 Процесът по изготвяне на анализа стартира със събиране и предоставяне на 

информация за постигнатите резултати в развитието на социалните услуги през 2021г., 

както и актуализация на статистически данни.  Предложенията, направени в настоящия 

документ са плод на събиране на информация и обобщаване на всички предложения и 

мнения, които са отправени към община Калояново в срещите на служителите с 

представители на заинтересованите страни. 

 При изготвяне на анализа в окончателен вид от експертен екип, назначен със 

Заповед на Кмета на община Калояново № РД-587 от 15.12.2022г. са взети предвид, 

както законодателните документи, така и всички политически и стратегически 

документи, които пряко или косвено се отнасят до развитието на социалните услуги. 

 

1.1 Цели  
 

Важен акцент за Община Калояново е чрез планирането да се гарантира равен 

достъп до социални услуги, които да отговарят на индивидуалните потребности на 

хората. Да се предлагат спектър от качествени социални и интегрирани услуги и 

дейности за подпомагане на децата и семействата, които се намират в трудна ситуация 

от живота си. В тази връзка е важно да се създават условия за консултиране, 

информиране, подпомагане, диагностика, терапия и съдействие, ефективна защита и 

социална интеграция на потребителите в социалните услуги. Стремежът е към 

постигане на цели за:  

 Осъществяване на дейности за оптимално развитие на потенциала на хората, 

ползващи услуги, както и постигане на социално включване и зачитане техните 

права; 

 Подобряване качеството на живот в семейната и социалната среда, като се 

предоставят качествени социални и интегрирани услуги, които да отговарят на 

потребностите и да са достъпни за всички уязвими групи и техните семейства. 

При изпълнение на тези цели се следва действащото законодателство, както и 

изводите от извършения анализ на местните условия и потребности и 

характеристиката на целевите групи; 

 Предоставяне на спектър от социални услуги, които са насочени към рискови 

групи; 
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 Осъществяване на мониторинг и контрол за поддържане на качеството и 

развитие на социалните услуги; 

 Изграждане на екипи от специалисти и включването им активно в обучение и 

супервизия за стимулиране, мотивиране и повишаване на компетенциите им. 

 

 

1.2 Методи и източници на анализа   
 

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 

заинтересовани страни от община Калояново. Предостави се информация, която е 

специфична според областта, в която се работи, използвайки различни източници, като:  

 Актуални данни от общинска администрация, събирани и предоставени от 

експертите на ГРАО, експертите от отдел „Образование“, Дирекция „Социално 

подпомагане“, РЗИ, РУО, ДБТ, НОИ, НСИ и др. 

 Стратегически документи на национално, областно и местно ниво (анализи, 

доклади, стратегии, програми и планове за развитие в сферата на социалните услуги); 

 Данни от НПО в сферата на социалните услуги.  

Използваните методи за събиране на информация включват:  

 Документално проучване на съществуващите стратегически документи на 

национално, областно и местно ниво;  

 Проведено аналитично изследване на лица с увреждания, чрез Дирекция 

„Социално подпомагане“, местната администрация и кметове на селата от 

община Калояново. 

 Данни предоставени от НСИ и ГРАО по утвърдените критерии в 

Наредбата за планиране на социалните услуги 

 

 

2 Показателите в общината по критериите за 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община 

Калояново 

(брой) 

1 общ брой на населението   11233 

2 общ брой на пълнолетните лица 9659 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст   1574 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст   3171 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания   1148 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  
 33 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.   628 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания  1181 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
 300 
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10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  
 33 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

 230 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст   1541 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства  52 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 52 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 
 36 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 36 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания  961 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 142 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция 101 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
 41 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания  35 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 35 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания  660 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 125 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
 33 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
 114 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
 103 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 
 214 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

 159 

*Информацията е предоставена от НСИ, ГРАО и ДСП 

/Приложение № 1 - критерии/ 
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3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
 

 

В община Калояново са разкрити и функционират следните социални 

услуги, които са делегирана държавна дейност: 

 

 Дневен център за стари хора; 

 Социална услуга „Асистентска подкрепа“ 

 Дом за пълнолетни лица с деменция. 

 

Услуги, които се предоставят по проекти и др. финансиране: 

 Проект „Приемна грижа“;  

 Проект „Грижа в дома“  

 Механизъм лична помощ 

 

 

3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 

 

Дневен център за стари хора 
Място Целева група Брой 

места 

Посочва се 

средногодишн

а заетост за 

2022 г. в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален 

обхват 

Адрес: 

с. Долна Махала, 

община 

Калояново 

Лица в 

надтрудоспособна 

възраст  

 

лица с увреждания  

20 20 1. информиране и 

консултиране; 

2. застъпничество и 

посредничество; 

3. обучение за 

придобиване на умения; 

 

 

Услуга на 

общинско 

ниво 

 

 

Асистентска подкрепа 

 
Място Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужван

и лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистент

и 

Брой лица, 

администрира

щи услугата 

Териториален 

обхват 

Адрес:  

гр. Калояново 

 

43 37 2 34 3 Услуга на 

общинско ниво 

 

 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани 

от оперативни програми. 
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Наименование на проекта/информацията: „Приеми ме 2015“ 

Основни данни: 

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 

Приоритетни оси: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

Наименование на процедура: „Приеми ме 2015“ 

Код на процедура: BG05M9OP001-2.003 

Кратко описание на проекта/информацията: 

Настоящата операция допълва и надгражда операция „Приеми ме“, финансирана по ОП 

РЧР 2007-2013 г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход 

за предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за разширяване на 

възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин. Операцията е 

насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и 

затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за 

отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по 

отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ 

за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени 

бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната 

грижа чрез осъществяване на мониторинг. Специален фокус ще се постави върху 

настаняването на деца до 3-годишна възраст. 

Спецификата на проекта изисква ангажиране на различни субекти в организацията и 

управлението с прилагане на иновативен модел на взаимодействие, по отношение на 

планирането и предоставянето на социалната услуга „приемна грижа” по 

децентрализиран начин чрез ясно разпределение на отговорностите между АСП и 

общините-партньори, с активното участие на неправителствени организации на всички 

етапи по изпълнение на проектните дейности. 

Цел/и на проекта/информацията: 

Обща цел: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга 

„приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите 

групи. 

Специфични цели: 

• Да продължи и се надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа 

в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца. 

• Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на 

приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с 

идентифицирана потребност от развитие на тази услуга. 

• Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3-годишна възраст, както 

и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или 

трафик, и за деца, непридружени бежанци; 

• Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на 

въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща 

развитието на детето в приемното семейство; по-голяма сигурност и ефективност на 

работещите. 

Дата на стартиране: 01.12.2015 

Дата на приключване: 31.12.2023 

 

 

Проект „Грижа в дома“: Проектът предвижда предоставяне на интегрирани 

социално-здравни услуги за лица с увреждания и възрастни хора. 
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Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за 

възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.  

Предоставяните услуги са от следните специалисти психолог, един социален 

работник, координатор, 2 медицински сестри и домашни помощници- 20бр 

Включените лица, които получават услугата грижа в дома се очаква да бъдат не по-

малко 83-ма потребители. 

 

Механизъм лична помощ – осигуряване на личен асистент на лица попадащи в 

обхвата на Закона за личната помощ. Тенденцията е увеличаване на броя асистенти, 

като към 31.12.2022 г. на трудов договор работят 101 лица, които полагат грижи за 98 

потребители.  

 

 

3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от 

държавата дейности в община Калояново 
 

На територията на общ. Калояново не функционира здравно-социална 

услуга. 

 

 

4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Калояново 
 

На територията на община Калояново в разкритите социални услуги има лица 

вписани в регистъра на чакащи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“. 

 

 

5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Калояново  
 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 
 

Няма лица от други общини, които ползват социални услуги в община 

Калояново, с изключение на настанените лица в Дом за пълнолетни лица с деменция.  

 

5.2 Потребители от други общини, ползващи интегрирани 

здравно-социални услуги 
 

Не приложимо за община Калояново.  
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6 Информация за демографското развитие в община 

Калояново 
 

Демографските ресурси с техните образователни и квалификационни 

характеристики са един от решаващите фактори за местното развитие и растеж. В 

община Калояново продължават неблагоприятните демографски тенденции, 

формирани още в края на миналия век. Динамиката показва трайна тенденция на 

намаляване на населението (с около 7,8% за последните 5 години). 

През 2019 г. под трудоспособна възраст е 12,5% от населението на община 

Калояново. За сравнение относителният дял на населението до 15 години в Южен 

централен район е 14.5%. Възрастните над трудоспособна възраст в община Калояново 

са 3465 души или 32,9% от населението. Около 54,6 е делът на хората в трудоспособна 

възраст на 15 и повече години, а за ЮЦР е 64%. 

Населението на община Калояново продължава да застарява. Към 2019 г. децата 

до 14 г. са едва 11,7% от жителите на общината, а възрастните над 60 годишна възраст – 

36,9%. 

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността 

на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Естественият прираст на 

населението е положителен, средно по минус 215 души на година, като през 2015 г. е 

минус 241. Средногодишният брой на живородените деца в община Калояново за 

периода 2015-2019 г. е 88. Средната смъртност за изследваните 5 години е 303 човека 

годишно. 

Механичният прираст на населението през последните 5 години е положителен. 

Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за 

отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се демографска криза в района. 

Населението по населени места в общината намалява и не е равномерно 

разпределено по територията - 100% от населението е съсредоточено в селата. А 

разпределено в по-големите села е: Калояново – 22,9%, Дълго поле – 17,7%, Житница 

и Ръжево Конаре по 25,7%. 

В община Калояново населението не е равномерно разпределено по общинската 

територия, както и в отделните населени места. Това обуславя необходимостта от 

прилагане на интегриран подход и стимулиране развитието, както на 

административния център, така и на по- малките села в общината. Миграцията засяга 

предимно хора в активна възраст и процесът е свързан с все по-интензивното 

преразпределение на населението и струпването му в големите градове за сметка на 

малките и средни селища. 

Политиката за предотвратяване на демографска криза в района трябва да е 

насочена към подобряване на инвестиционната среда, защото инвестициите са тези, 

които създават работни места и доходи, като по този начин задържат и привличат млади 

хора за живот и работа в общината. 

 
Данни/информация за демографското развитие в община Калояново за последните 5 години*: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой 10791 11057 10518 10659 10822 

Раждаемост брой 87 88 80 105 94 
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Смъртност брой 388 290 265 310 300 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -301 -202 -185 -205 -206 

Заселени брой 319 1000 288 307 257 

Изселени брой 284 259 244 265 223 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- 35 741 44 42 34 

Гъстота на населението бр. души на кв. км.      

Брой градско население брой 0 0 0 0 0 

Брой селско население брой 10822 10659 10518 11057 107921 

*Данните са от ГРАО и НСИ 

 

 

7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Калояново 
 

 

Развитието на социалната инфраструктура в община Калояново е със 

специфични характеристики. Те са свързани с теренните особености на региона. 

Концентрирането на услугите в общинския център е предвид факта, че голяма част от 

трудоспособното население живее в с. Калояново и има транспортни връзки от всички 

населени места до него.  Предоставяните услуги с бюджетен характер са с подчертано 

селищен характер и са свързани със задоволяване на най-често възникващи 

потребности. Услугите с по-високо специализиран характер се задоволяват извън 

границите на общината – основно в гр. Пловдив. 

 

7.1 Социална инфраструктура 
 

7.1.1 Социални услуги 

 

Индикатори за оценка на достъпа до социални услуги са: достатъчен набор от 

услуги за различни целеви групи, анализ на потребителите и настаняванията, контакти 

на настанените с техните близки, относителен дял на различни социални групи и 

видове услуги, които се ползват и пр.  

 В контекста на икономическата и социална криза, подсилена от негативните 

демографски промени, осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви 

услуги за дългосрочна грижа на възрастните хора и хората с увреждания е един от 

ефективните инструменти за подобряване качеството на техния живот, както и за 

тяхното пълноценно включване в обществото.  

Основните демографски проблеми (застаряване на населението, миграцията и 

безработица) са и факторът определящ рисковите групи сред населението: възрастните 

самотно живеещите лица, деца на самотно живеещи родители и такива, на които 

родителите са в чужбина. Сред най-уязвими са самотно живеещите които се увеличават, 

както и нуждите им от подкрепа в ежедневието, особено в изолирани малки населени 

места, с крайно ограничен достъп до здравни грижи и услуги. 

Община Калояново е обезпечена със специалисти, които имат необходимия опит 

за организиране и извършване на различите социални услуги. Предлаганите социални 
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услуги се предоставят почасово, в зависимост от нуждите  на потребителя. 

Приоритет на община Калояново е изграждането на резидентни и дневни услуги 

за лица с деменция, услуги за подкрепа на деца и семейства в риск, както и повишаване 

капацитета на услугите, предоставяни в домашна среда. 

 

7.1.2 Жилищни условия 

 

Развитието на селищната мрежа е довело до съсредоточаване на основните 

административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в с. Калояново. 

Всички селища разполагат с изградена инфраструктура по отношение на 

електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп. Почти 

всички  жилища в общината са от масивен и полумасивен тип. В голяма част от селата 

има свободни жилищни сгради. 

Количествените и качествените характеристики на сградния фонд в общината са 

отражение на социално-икономическите процеси. Териториите за обитаване са свързани 

със състоянието на жилищния фонд и стандарта на населението по отношение на 

задоволяването му с жилища и жилищна площ. Териториите за обитаване са в 

постоянно взаимодействие с останалите територии (обществено обслужване, транспорт 

и комуникации, техническа инфраструктура и др.) и по този начин се формира 

комплексната урбанизирана среда на селищната система в общината. 

 

 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им 

 

Пътната мрежа на общината е сравнително добре развита и има изградена 

транспортна инфраструктура, свързваща всички населени места с общинския център. 

Община Калояново има благоприятно транспортно-географско положение, 

което съдейства за доброто й включване към националната транспортна система. 

Пътната мрежа на територията на община Калояново е формирана от републикански и 

общински пътища. Конфигурацията на пътната мрежа е предопределена от 

спецификата на релефа, от исторически оформените трасета за близки и далечни 

дестинации, гъстотата на селищната мрежа, гъстотата на обитаване, трудови и друг вид 

пътувания по определени направления и др. 

Транспортно-комуникационната мрежа на общината е напълно изградена, като 

пътищата осигуряват добра свързаност между отделните населени места в общината и 

към административния й център – село Калояново. Пътната мрежа е представена от 

пътища втори и трети клас и общински пътища. 

Състоянието на общинските пътища на територията на общината е относително 

добро, но някой отсечки се нуждаят от частични или базови ремонти. Поддържането на 

общинските пътища се извършва от общината. 

Всички пътища от републиканската и общинската пътни мрежи са отворени за 

обществено ползване и осигуряват нужните връзки между селищата в общината и с 

републиканската пътна мрежа. 

 

7.2 Образование  
 

 В община Калояново има развита и функционираща система за предучилищно и 
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училищно образование, възпитание и личностна подкрепа, които се осигуряват в 

детските градини и училищата. Образователната система е качествено организирана, 

обезпечена с кадри и материално-техническа база и осигурява общообразователната и 

професионална подготовка на учащите се. 

Наличната мрежа от учебни заведения е с оптимизирана структура, съобразена с 

действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и 

европейски стратегии за развитие на образованието. Цялостната дейност на Общината 

в областта на предучилищното и училищното образование е насочена към изпълнение 

на задълженията ѝ, произтичащи от Закона за предучилищното и училищно 

образование /ЗПУО/, от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Развитието 

на демографските процеси на територията на общината се отразяват негативно върху 

мрежата от учебни заведения. 

Приоритетите в дейността на Община Калояново в сферата на образованието са 

съобразени с основните цели и принципи на промените в училищното. Училищната 

мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската образователна 

система. 

В община Калояново функционират 8 детски градини, 4 основни училища и 1 

обединено училище. 

Териториалното разположение на училищата и детските градини дава 

възможност за осигуряване задължителното обучение на ученици от 1 до 10 клас, както 

и обучението и възпитанието на децата от 2 до 7 години. 

В общината функционират следните училища: Основно училище „Иван Вазов” – 

с. Калояново; Основно училище „Христо Ботев” – с. Ръжево Конаре; Обединено 

училище „Христо Ботев” – с. Дълго поле; Основно училище „Отец Паисий” – с. 

Песнопой; Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Житница. 

Броят на учебните заведения в общината през последните 5 години се запазва 

постоянен и към момента е 5 броя. 

Липсата на средни училища в община Калояново в голяма степен е 

неблагоприятно за подготовката на кадри необходими за местната икономика и пазара 

на труда. Средното образование за младежите от община Калояново се осигурява в 

средни и професионални училища, които функционират на територията на съседни 

общини в рамките на област Пловдив. 

Сериозен проблем в общината е неблагоприятната тенденция за нарастване броя 

на напусналите образователната система ученици. 

Средно по 42 деца и младежи отпадат от образователната система всяка година. 

В тази връзка Община Калояново и учебните заведения са предприели следните 

ключови мерки за: 

• Превенция за предотвратяване причините за преждевременно напускане 

на училище. 

• Интервенция за ограничаване на преждевременното напускане. 

• Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно 

напусналите училище отново да се включат в образованието или да придобият 

квалификация. 

 Структурите   на    предучилищното    образование    в    общината    са    добре    

развити. 

Осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските градини е 

много добра. 

В общината функционират 8 детски заведения: 
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- ДГ „Детелина“ – с.Калояново 

- ДГ „Детски свят” – с.Житница 

- ДГ „Никола Инджов” – с.Ръжево Конаре 

- ДГ „Валентина Терешкова” – с.Долна махала 

- ДГ „Първи юни” – с.Дълго поле 

- ДГ „Радост” – с.Бегово 

- ДГ „Иглика” – с.Дуванлии 

- ДГ „Щастливо детство“ с. Иван Вазово 

 

Инвестирането в предучилищното образование е инвестиране в бъдещето, 

защото е доказано, че в периода между третата и седмата години в най-голяма степен се 

формират когнитивни, социални, емоционални и най-вече езикови умения и 

интелигентност на децата. 

Всички деца на 5 и 6-годишна възраст в община Калояново, за които е 

задължително предучилищно образование са обхванати за настоящата учебна година и 

посещават подготвителните групи в детските градини. 

В детските градини обучението на децата със специални образователни 

потребности се подпомага от ресурсен учител съобразно потребностите им. Броят на 

ресурсните учители се определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида на 

подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане. 

Сферата на образованието в община Калояново като цяло е обезпечена с 

квалифицирани кадри. Няма нередовни учители. Няма недостиг на специалисти по 

отделните дисциплини. В общината са налице достатъчен брой учители по отделните 

предмети, с висше и полувисше образование и съответната квалификация. 

Наличието на квалифицирани преподавателски кадри в достатъчна степен е 

силна страна за общината, което е едно от условията за постигане на добри резултати 

при подготовката на учащите в системата на средното образование. Учителите имат 

възможност да повишават квалификацията си чрез участие в обучителни курсове и 

семинари. 

Децата и учениците от общината участват в извънкласни форми, организирани 

от съответните учебни и детски заведения. 

Учебно-възпитателният процес се организира в областите „Наука и технологии“, 

„Изкуства“ и „Спорт“. 

Предвид негативните демографски тенденции за страната, нивото на 

образователните характеристики на населението е ключова предпоставка за качеството 

на човешкия ресурс. Тенденциите, които ще окажат влияние върху сектора на 

образованието през следващите години отразяват основните изисквания за 

равнопоставен достъп до качествено образование на всички равнища и за всички 

социални групи и по-добро обвързване на образованието с науката и бизнеса, с 

търсените знания и умения. 

Като цяло материално-техническата база в детските и учебни заведения на 

територията на община Калояново е добра и осигурява здравословна и безопасна среда 

за провеждане на учебно – възпитателния процес. 

Образователната политика на Община Калояново към момента е насочена към 

подпомагане формирането и развитието личността на учениците в интелектуалната, 

емоционалната, нравствено-социалната и физическата сфери. 

Данните са предоставени от РУО – Пловдив и отдел „Образование“ – община 

Калояново: 
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УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ПО ВИД И ФОРМА НА 

СОБСТВЕНОСТ 

БРОЙ 

ОБЩ БРОЙ 13 

ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ 13 

Детски градини 8 

Общообразователни и специални училища -  

Начални (I-IV клас) - 

Основни (I-VII клас) 4 

Обединени (I - X кл.) 1 

Профилирани гимназии (VIII-XII) - 

Средни (I-XII клас) - 

Професионални училища - 

Училища по изкуствата - 

Спортни училища - 

Духовно училище - 

Професионални гимназии - 

Професионални колежи след средно образование - 

Специални училица (нарушено зрение, увреден слух) - 

Общински детски комплекс - 

Регионален център за приобщаващо образование - 

Възпитателно училище- интернат/Социално-

педагогически интернат 

- 

центрове за специална образователна подкрепа - 

Центрове за професионално обучение* - 

Висши училища: - 

Университети и специализирани висши училища - 

Колежи в структурата на университети и 

специализирани висши училища 

- 

Самостоятелни колежи - 

други**….. Център за подкрепа за личностно развитие - 

 ЧАСТНИ УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ - 

Детски градини  

Общообразователни и специални училища  

Начални (I-IV клас)  

Основни (I-VII клас)  

Обединени (I - X кл.)  

Профилирани гимназии (VIII-XII)  

Средни (I-XII клас)  

Професионални училища  
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Училища по изкуствата  

Професионални гимназии  

Професионални колежи след средно образование  

Центрове за професионално обучение*  

Висши училища  

Университети и специализирани висши училища  

Колежи в структурата на университети и 

специализирани висши училища 

 

Самостоятелни колежи  

/Приложение № 2 – таблица образование/     

 

7.1 Здравеопазване 
  

Системата на здравеопазването в община Калояново включва само доболнична 

помощ и Филиал за спешна медицинска помощ. Доболничната помощ се осъществява 

от общопрактикуващи лекари и специализирани медицински практики. 

Детските градини и учебните заведения са осигурени с необходимите 

медицински специалисти, оборудвани медицински кабинети и се извършва широка 

профилактична дейност с цел ограничаване на рисковите фактори сред подрастващите. 

Доболничната помощ е представена от 9 индивидуални практики – лични 

лекари, които работят главно в общинския център с.Калояново и посещават здравни 

служби в по-големите села на общината. Спешната медицинска помощ се осъществява 

от Филиал в с.Калояново на Център за спешна медицинска помощ – Пловдив. 

Филиалът обслужва 16 населени места: с.Калояново, с.Дуванлии, с.Дълго поле, 

с.Житница, с.Черноземен, с.Ръжево Конаре, с.Долна махала, с.Ръжево, с.Песнопой, 

с.Иван Вазово, с.Горна махала, с.Бегово, с.Главатар, с.Сухозем, с.Отец Паисиево, 

с.Граф Игнатиево с население около 14 000 души. Във ФСМП – Калояново на смяна 

работи 1 медицински екип. 

По данни на НСИ на територията на община Калояново работят общо 9 лекари, 

12 медицински специалисти по здравни грижи и 7 стоматолози. 

Населението на община Калояново изпитва известен недостиг от 

общопрактикуващи лекари, стоматолози и специалисти особено в някой от по-малките 

населени места. 

На един лекар в община Калояново се падат 1168 пациенти, а на един лекар по 

дентална медицина – 1502 пациенти. 

Във всички училища и детски градини на територията на общината има 

назначено медицинско лице, което се грижи за здравето на децата. 

Броят на аптеките в общината по данни от РЗИ – Пловдив е 5, от които 2 са в с. 

Калояново, и по една в селата Житница, Ръжево Конаре и Дълго поле. 

Основните рискови фактори (тютюнопушене, употреба на алкохол, 

затлъстяване, небалансирано хранене и ниска двигателна активност) продължават да 

обхващат голяма част от населението и да застрашават здравето му. Сериозен проблем 

се явява нарушената профилактика на населението, което води до влошаване на общия 

здравен статус. Подобряването на общата система за навременна и всеобхватна 

профилактика ще спомогне за снижаване на заболеваемостта и много по-качествено 

лечение на болните. 
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Предизвикателство пред намаляването на преждевременната смъртност е 

повишаването на здравната култура, особено сред малцинствените групи, които се 

характеризират с ограничен достъп до здравни услуги. Осигуреността на населението в 

общината с медицински специалисти е относително добра, но с териториални 

диспропорции и с неблагоприятна перспектива, във връзка с емиграцията на 

квалифицирани специалисти и малък брой присъединяващи се към работната сила в 

системата на здравеопазването. 

Анализът на инфраструктурата, осигуреността и достъпността до здравни услуги 

установява неравномерно разпределение на материалната база и осигуреността с 

лекари и медицински персонал. Значителен потенциал за подобряване на 

ефективността се крие в засилването на ролята на първичната помощ за сметка на 

болничното лечение, както и в ускоряване на процесите на навлизане на електронното 

управление в системата на здравеопазването. 

 

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ИНСТИТУЦИИ   

ОБЩ БРОЙ 9 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 0 

Многопрофилни болници  

Специализирани болници  

Центрове за кожно-венерически заболявания  

Комплексни онкологични центрове  

Центрове за психично здраве  

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ 8 

Диагностично-консултативни центрове  

Медицински центрове  

Дентални центрове 8 

Медико-дентални центрове  

Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории  

ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ 1 

Центрове за спешна медицинска помощ 1 

Хосписи  

Домове за медико-социални грижи за деца  

Национални центрове без легла  

Регионални здравни инспекции  

Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания  

ДРУГИ…. 15 

детски  ясли 2 

детски кухни  

здравни медиатори  

общинси съвети по наркотични вещества  

 индивидуална практика за първична помощ/7/, физк,терапевт/1/,аптеки/5/. 13 

/Приложение № 3 – таблица здравеопазване/ 

 

8 Информация и прогноза за необходимите служители 

за извършване на дейността по предоставяне на 
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социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

8.1 Информация за текущото състояние на работещите в 

социалните и интегрираните здравно-социални услуги, 

действащи на територията на общината 
 

Към момента на изготвяне на анализа в социалните услуги по щат са утвърдени 

следния брой длъжности: 

- Дневен център за стари хора -  4 щатни бройки 

- Асистентска подкрепа – 15 щатни бройки  

/Приложение № 4 – таблица персонал / 

 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 
 

Пазарът на труда в община е отчасти повлиян от демографските процеси, при 

перспектива за изостряне на отрицателните им въздействия в средносрочен период. 

Характерни са емиграционни вълни, най-вече на млади хора в трудоспособна възраст, 

което се оказва негативно за местния пазар на труда. Важни за настоящето и още по-

важни за бъдещето са възпроизводството на населението и на работната сила. 

Демографското възпроизводство е важно за наличието на човешки ресурси за развитие 

на икономиката. Структурите на населението по възраст и пол предопределят 

раждаемостта, но и работната сила и нейната производителност на пазара на труда. 

Формирането на работната сила е процес, осъществяващ се извън пазара на труда и в 

този смисъл неговите количествени параметри са предопределени от демографските 

процеси и най-вече от процесите на раждаемост, смъртност, естествен прираст на 

населението и емиграционните му движения. Намаляването на работната сила е фактор 

силно ограничаващ икономическия растеж на община Калояново. 

Основния показател - равнището на безработица в община Калояново през 2019 

г. отчита спад до 5,79%, стойност малко по-ниска от средните нива на безработицата за 

страната (5,9%). 

Налице е необходимост от предоставяне на адекватни стимули и достатъчна 

свобода и гъвкавост на доставчиците на обучение за адресиране на незадоволените 

нужди на пазара на труда. Особено належащо е преодоляването на ниското ниво на 

компютърни и цифрови умения на човешките ресурси в общината, което препятства 

широкото използване на ИКТ и базираните на тях услуги и постигането на цифров 

растеж. 

Като цяло условията на пазара на труда в община Калояново през последните 

години се подобряват значително, но продължават да са налице редица 

предизвикателства. Безработицата намалява постоянно през периода 2015 - 2019 

година, но равнището и през 2020 г. отново остава над националното и средното ниво в 

ЕС. 

Неблагоприятните демографски тенденции и някои структурни проблеми 

остават основни пречки пред нормалното функциониране на пазара на труда. 

Населението намалява и продължава да застарява. В по-малките населени места няма 

капиталовложения и почти липсват форми на индустрия. В същото време нараства 
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недостигът на квалифициран труд, което отправя допълнително предизвикателство 

пред активните мерки на пазара на труда. 

Жените продължават да са по-силно засегнати от липсата на работни места, при 

тях дисбалансите между притежаваната квалификация и търсенето на пазара на труда са 

много по- големи. 

Най-много са безработните с основно и по-ниско образование, а най-малко са 

безработните с висше образование. 

Постепенното застаряване на работната сила в условия на динамичен пазар на 

труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и професионалните 

умения на заетите, е процес, който поражда необходимостта от непрекъснато 

повишаване на общия потенциал на работната сила, от една страна чрез учене през 

целия живот и, от друга, чрез активно стареене на лицата, които продължават да се 

трудят и в напреднала възраст. 

Въпреки предприетите мерки и програми за насърчаване на заетостта през 

последните години, все още се наблюдава различие в заетостта между двата пола и 

преимущество на безработните със средно, начално и по-ниско образование. 

Като цяло условията на пазара на труда в община Калояново през последните 

години се подобряват, но продължават да са налице редица предизвикателства.  

Неблагоприятните демографски тенденции и някои структурни проблеми 

остават основни пречки пред нормалното функциониране на пазара на труда. 

Населението се запазва относително постоянно, но продължава да застарява. Делът на 

дълготрайно безработните остава сравнително висок. В малките населени места няма 

капиталовложения и почти липсват форми на индустрия. В същото време нараства 

недостигът на квалифициран труд, което отправя допълнително предизвикателство 

пред активните мерки на пазара на труда. 

По данни на ДБТ към 31.12.2022 г. в община Калояново са регистрирани като 

активно търсещи работа: 

- Брой регистрирани, търсещи работа лица с медицинско образование – 

лекари, медицински сестри, рехабилитатори и др. – 11 бр.; 

- Брой регистрирани, търсещи работа лица с хуманитарно образование – 

психология, социални науки, педагогика и др. – 6 бр.; 

- Брой регистрирани, търсещи работа лица с предишен опит в предоставянето 

на социални услуги – 86 бр. 

 

 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги: 
 

Планирането на необходимите човешки ресурси във всяка една социална услуга, 

обхваща бъдещото обезпечаване с необходимия брой и вид специалисти, предвид на 

спецификата на вида услуги и целевата група, към която е насочена подкрепата. 

Ключово е постигането на достатъчно ресурси от специалисти за посрещане и на най-

специфичните потребности на населението и особено на най-уязвимите от тях. 

Община Калояново гарантира, че при разкриване на услуги – общодостъпни, 

дневни и резидентни, ще се осигури необходимия специализиран и общ персонал. 
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9 Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

Социални услуги в община Калояново и трансформирането им по ЗСУ: 

 

Дневен център за стари хора/ Дневен 

център за пълнолетни лица с 

увреждания/ - с. Долна Махала, 

община Калояново 

20 

  

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

или ИЗС услуга % 

Информиране и консултиране 

(специализирана) 
3 

15 

Застъпничество и посредничество 2 10 

Терапия и рехабилитация 7 35 

Обучение за придобиване на умения 4 20 

Подкрепа за придобиване на трудови 

умения 
4 

20 

Дневна грижа за пълнолетни лица с 

увреждания 
20 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование на социалната услуга Съществуващ брой места  

Социална услуга „Асистентска 

подкрепа“  43 
  

Декомпозиране на съществуващата 

социална или ИЗС услуга по дейности, 

съгласно чл. 15 от ЗСУ 

Брой места, изчислени на 

база % предоставяне на 

дейностите по чл. 15 в 

съществуващата социална 

услуга % 

Социална услуга „Асистентска 

подкрепа“ 
43 

 

100 
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10 Изводи 
 

Социалната политика на Община Калояново е една от приоритетните дейности 

на местното управление. Основна цел на местната власт е да създаде условия и да 

осигури достъпни и качествени социални услуги за широк кръг потребители, както и да 

утвърди                 общинската социална политика като ефективна система от социални услуги, 

която поставя в своя център потребителя, отговаря на нуждите на общността, осигурява 

равен                            достъп и непрекъснато подобрява своето качество. 

Социални услуги, предоставяни в Община Калояново, са насочени към 

подпомагане и разширяване възможностите на потребителите да водят самостоятелен 

начин на живот и са свързани със задоволяване на определени жизнени потребности на 

тези лица, които поради здравословни, възрастови и други  причини не могат сами или с 

помощта на своите близки да ги осъществяват. 

Основните приоритети на общинската политика в сферата на социалните услуги 

са: 

 Повишаване качеството на предлаганите социални услуги; 

 Създаване на достойни условия за живот на хората от общността; 

 Превенция и подкрепа за децата в риск и техните семейства; 

 Социално включване за хората с увреждания и предотвратяване на тяхната 

социална изолация; 

 Достоен живот за старите хора; 

 Разкриване на нови социални услуги на база установени потребности. 

 

Община Калояново в съответствие с програмата си и приоритетите на 

управлението развива социални услуги в подкрепа на рисковите социални групи и за 

решаване на определени специфични за общината въпроси, които да отговорят на 

потребностите на гражданите. 

Основен фокус в дейността общината е организацията по предоставянето на 

професионални социални услуги за най-уязвимите групи - възрасни хора с грижа в 

семейна среда.  

 

Справка на социалните услуги, които се предоставят в община Калояново и 

допустимия брой потребители след анализиране на критериите, посочени в глава втора 

от Наредбата за планиране на социалните услуги: 

  

Социална услуга по 

чл. 15 от ЗСУ 

Общ брой на 

наличните 

места 

Допустим 

максимален брой 

потребители/места 

Действия на община 

Калояново 

информиране и 

консултиране 

(специализирана) 

3 16 Увеличаване на броя 

места до посочения 

допустим брой и/или 

разкриване на нови услуги  

застъпничество и 

посредничество 

2 13 Увеличаване на броя 

места до посочения 

допустим брой и/или 

разкриване на нови услуги 
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терапия и 

рехабилитация 

0 21 Възможно разкриване на 

нови услуги 

обучение за 

придобиване на 

умения 

4 15 Възможно увеличаване на 

броя места до посочения 

допустим брой и/или 

разкриване на нови услуги 

подкрепа за 

придобиване на 

трудови умения 

0 6 Възможно разкриване на 

нови услуги 

дневна грижа за деца с 

трайни увреждания  

0 6 Възможно разкриване на 

нови услуги 

дневна грижа за 

пълнолетни лица с 

трайни увреждания 

0 25 Възможно разкриване на 

нови услуги 

резидентна грижа за 

деца без увреждания  

0 2 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област Пловдив 

резидентна грижа за 

деца с трайни 

увреждания  

0 2 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област Пловдив 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

психични разстройства 

0 12 Възможно разкриване на 

нови услуги 

 

 резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

интелектуални 

затруднения 

0 10 Възможно разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област Пловдив 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

физически увреждания  

0 29 Възможно разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област Пловдив 
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резидентна грижа за 

пълнолетни лица с 

деменция 

0 4 Възможно разкриване на 

услуга, предвид това, че 

на територията на 

общината има Дом за 

пълнолетни лица с 

деменция  

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област Пловдив 

резидентна грижа за 

пълнолетни лица със 

сетивни увреждания 

0 2 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

резидентна грижа за 

лица в 

надтрудоспособна 

възраст без 

увреждания 

0 10 Възможно разкриване на 

нови услуги от общината 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област Пловдив 

здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за деца с трайни 

увреждания с 

потребност от 

постоянни медицински 

грижи 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област Пловдив 

здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за пълнолетни 

лица с трайни 

увреждания с 

потребност от 

постоянни медицински 

грижи  

0 3 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област Пловдив 

здравно-социални 

услуги за резидентна 

грижа за възрастни 

хора в невъзможност 

за самообслужване с 

потребност от 

постоянни медицински 

грижи 

0 2 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

Възможно сключване на 

споразумение с друга 

община от област Пловдив 

осигуряване на 

подслон за бездомни 

лица 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

осигуряване на 

подслон за лица в 

кризисна ситуация 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 
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осигуряване на 

подслон за деца, 

пострадали от 

домашно насилие и 

деца, жертви на 

трафик 

0 1 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

осигуряване на 

подслон за пълнолетни 

лица, пострадали от 

домашно насилие и 

лица жертви на трафик 

0 2 Общината не предприема 

действия по разкриване на 

услуга 

 

След анализиране между налични социални услуги и данните за максимален 

брой на потребителите на социалните услуги, за които ще се осигури изцяло или 

частично финансиране от държавния бюджет, по видове социални услуги, могат да се 

изведат следните изводи за община Калояново: 

 В социална услуга „Асистентска подкрепа“ има лица, чакащи включване 

в услугата и получаване на грижа в домашна среда.  

 Няма социални услуги, които работят с намален капацитет. 

 Няма социални услуги, за които към момента е изчерпана 

необходимостта от тяхното предоставяне, съобразно изведените нужди; 

 Съобразно изведените нужди в община Калояново е възможно да се 

разкрият следните услуги: 

o Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства –  

15 места 

o Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция – 60 места, 

предвид това, че на територията на община Калояново има Дом за 

пълнолетни лица с деменция, който предстои да бъде закрит. 

o Резидентна грижа за лица в над трудоспособна възраст  

- терапия и рехабилитация 

- подкрепа за придобиване на трудови умения 

o Дневна грижа за лица с трайни увреждания 

o Общностен център за деца и семейства 

 

 Възможно увеличаване на броя места на територията на общината за 

следните социални услуги: 

o информиране и консултиране (специализирана) 

o застъпничество и посредничество 

o обучение за придобиване на умения 

o Асистентска подкрепа 

 

Настоящият анализ е документ, който отразява особеностите, значимите 

проблеми и приоритетните направления в социалната сфера. 

Анализът на потребностите и предложението за планиране на социалните услуги 

на общинско и областно ниво е необходимо да отговарят адекватно на обществените 

потребности, както и да има възможност за правилно планиране, съобразено с 

динамиката на настъпващите промени и не на последно място да се поддържа системна 

устойчивост. 
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Обществените потребности са водещо основание за съществуването и 

прилагането на Националната карта на социалните услуги, като управленски 

инструмент, насочен към задоволяване на действителните нужди на населението от 

социална подкрепа. 

Ефективното междусекторно сътрудничество ще допринесе за устойчивост на 

изградената оптимална мрежа от социални услуги в страната и в частност в община 

Калояново, която да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи. Това ще 

способства за съчетаването на наличните и потенциалните ресурси, допълването и 

съгласуването на дейностите на ангажираните институции от различните сектори с  

фокус потребителите на услуги, уязвимите общности и групи. 

 

Анализът на потребностите е отворен документ и може да се допълва, изменя и 

актуализира след обсъждането на областно ниво, организирано от Областна 

администрация - Пловдив. 

 

Община Калояново се задължава да изготви Предложение за планиране на 

социални услуги на общинско и областно ниво, които да бъдат включени в 

Националната карта на социалните услуги. 

 

 

 

11 Приложения  
Приложение № 1 – критерии 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица персонал 
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