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Увод 

Анализът на потребностите от социални услуги в община Шабла се разработва на 

основание чл. 37 (1) от Наредба за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 

133 от 6.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г. и е етап от процеса на стратегическо 

планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и 

областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява 

изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в 

Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги 

(Картата), както и редът за нейното разработване и актуализиране. 

Планирането се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – 

Общинска администрация-Шабла,  Дирекция «Социално подпомагане»-Каварна. 

Анализът е продукт на съвместните усилия на колектив от служители на Община 

Шабла. Анализът се базира на изследване чрез определени показатели по критерии, 

определени в Глава втора от Наредбата за планирането на социалните услуги, 

извършените проучвания и анализи са направени за периода от 16.12.2022г. до 

31.01.2023г. от служители на Община Шабла, и обхващат територията на Община 

Шабла 

1 Методология  

• Проучването на потребностите от социални услуги на територията на 

община Шабла е фокусирано върху предоставяните към момента на 

изготвянето му и в същото време идентифициране на възникналите нови 

нужди от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-

икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на 

уязвимите общности и групи от населението в община Шабла. 

• Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социално-

икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора на 

социалните услуги в община Шабла, като човешки ресурси, достъп до социалните 

услуги, капацитет и качество на наличните услуги. Потърсена е обратна връзка и за 

нагласите и очакванията на заинтересованите страни – доставчици и потребители на 

социални услуги. 

• В географско отношение обхватът на проучването обхваща територията на 

община Шабла. 

• Информацията по критериите, които са обект на изследването на Анализа, 

определени в Глава втора от Наредбата за планирането на социалните услуги се събира 

по официален ред или въз основа на проучвания на общината, проведени конкретно във 

връзка с изготвяне на Анализа. 

• Съгласно чл. Чл. 3. (1) Показателите по критериите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 

т.3 он НПСУ се отчитат и проверяват само въз основа на официални източници на 

информация и от проучвания, проведени във връзка с изготвяне на Анализа. 
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1.1 Цели  

Основната цел на анализа е определяне на нуждите на рисковите групи на 

територията на Общината, планиране и осигуряване на качествени социални услуги, 

разкриване на нови и повишаване качеството и ефективно развитие на съществуващите 

социални услуги в общността, подобряване на достъпа до тях, развиване на капацитета и 

уменията за планиране и управление на развитието на системата от социални услуги, 

както и за предоставяне на услуги на хората в риск. 

Целите на проучването са: 

 Да се очертае общата демографска картина на населението в община Шабла – 

проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието; 

 Оценка на предоставяните към момента на проучването социални услуги, както и 

планиране на разкриване на нови социалните услуги. 

Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да 
отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, съответстващи на 
реалните потребности и капацитет на предоставяните в общината услуги за осигуряване 
на необходимите нови услуги за осъществяване на дългосрочната социална политика на 
община Шабла. 

Целите на проучването са: 

 Планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, целящо 

осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните 

потребности на лицата на територията на общината, които изцяло съответстват на 

приоритетите на държавната политика; 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за 

които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

 Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението 

в община Шабла – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието; 

 Оценка на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в 

риск чрез развитие на социалните услуги, и набелязване на мерки за преодоляване на 

създадените проблеми и за превенция на риска. 

1.2Методи и източници на анализа   

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 
заинтересовани страни. Използваха се следните източници на информация: 

 Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от: НСИ, ГРАО 

 Обобщена информация от преброяване на населението от Националният 

статистически институт през 2021 г.; 

 Органи, които по силата на закон имат право да събират и администрират 

съответните данни – ДСП-Каварна 

 общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, 

образователни и хуманитарни дейности и др., 

 институциите на общинско ниво - Домашен социален патронаж и Екипи за 

управление на проекти за предоставяне на здравно-социални услуги; Механизъм Лична 

помощ; 

 Дирекция “Регионална служба по заетостта”- гр. Шабла; 
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 Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите 

социални услуги в община Шабла; 
 

 

2 Показателите в общината по критериите за социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 

Община Шабла се намира в Североизточна България, на 70 км. източно от гр. 
Добрич. Общинският център гр.Шабла е разположен на 7 км от Черно море.  

Към 31.12.2021 г. по данни на ГРАО по настоящ адрес населението на община 
Шабла наброява 4534 души. Общината е една от малките общини по население. 75,5% 
живеят в градския център-град Шабла, а 29,5%-в селата. Съотношението между 
градското и селското население оказва съществено влияние върху развитието на региона 
и икономическия му потенциал. 

Общината се състои от 16 населени места: гр.Шабла – общински център, 1 кметство: 
Всички населени места са водоснабдени и с интернет достъп. Всички населени места 
имат функциониращо улично осветление. Общината е изостанал селски район. 
 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община Шабла 

(брой) 

1 общ брой на населението   4534 

2 общ брой на пълнолетните лица 3995 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст   539 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст   1471 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания   321 

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

възраст  

 14 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.   212 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания   335 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  

 100 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  

 14 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

 38 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст   525 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства  13 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 13 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 

 4 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 4 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания  275 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 275 
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19 общ брой на пълнолетните лица с деменция  4 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 

 4 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания  25 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 25 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания  1250 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 137 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 

 14 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 

 38 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 

 38 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 

 221 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

 221 

 

Тенденцията към застаряване на населението в Община Шабла и увеличаване на 

дела на лицата с трайни увреждания поражда редица проблеми, свързани с тяхното 

социално включване. Общият брой на лицата с трайни увреждания за цялата община е 

335 души. 

Като цяло населението на територията на община Шабла бележи тенденция на спад 

в абсолютния брой. Основните причини са отрицателния естествен прираст и 

вътрешната миграция. Основна причина за миграцията е липсата на професионална 

реализация на територията на общината, независимо от ниската безработица. Влошена е 

възрастовата структура в селата на общината – тя е от регресивен тип: нарастват броят и 

делът на възрастното население и намаляват този на младите генерации. Силно завишен 

е делът на лицата в надтрудоспособна възраст, което показва застаряване на 

населението и влошени демографски показатели по отношение на възпроизводството 

му. Увеличава се делът на хората, търсещи услугите на мрежата за социална защита. 

3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 

На територията на Община Шабла се предоставят три социални услуги, 
финансирани от държавния бюджет: 

1. Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица, 

гр.Шабла, ул. „Равно поле“ № 37,  капацитет 30 ДДГ места и реално обслужени 
средно годишно през 2022г. 45 потребителя; 

2. Център за обществена подкрепа -гр. Шабла , ул.“Равно поле“ № 37, капацитет 

15 ДДГ места и реално обслужени средно годишно през 2022г. 28 потребителя;; 

3. Асистентска подкрепа-капацитет, гр.Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, капацитет 7 

социални асистенти, 17 ДДГ финансирани места за потребители и 24 реално 

обслужвани потребители, като има 14 чакащи. 
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3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 
Център за обществена подкрепа 
Място Целева група Брой 

места 

Посочв

а се 

средног

одишна 

заетост 

за 2022 

г. в 

брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: 

Град Шабла  

Улица „Равно 

Поле“ 

№35 

– Деца в неравностойно 

социално положение; 

– Семейства, при които 

има риск да изоставят 

децата си; 

– Деца и младежи от 

специализирани 

институции за деца; 

– Деца в риск от отпадане 

от образователната 

система; 

– Деца с прояви на 

отклоняващо се 

поведение; 

– Деца, пострадали от 

насилие; 

–Деца с увреждания и др.  

- деца с логопедични 

проблеми.  

- Кандидат-осиновители и 

родители за повишаване 

на родителски капацитет 

 

15 27 1. информиране и 

консултиране;  

2. общностна работа;  

3. застъпничество и 

посредничество;  

4. терапия и рехабилитация;  

5. обучение за придобиване на 

умения;  

 

Социална услуга на общинско 

ниво за удовлетворяване на 

потребностите на населението на 

община Шабла. 

Предоставя се във всички 

населени места на общината. 

Предоставянето на социална услуга в център за обществена подкепа  в община 
Шабла  осигурява качествено предоставяне на социални, обучителни, терапиевтични 
дейности с цел по-успешно интегриране в общността на целевата група – деца на 
възраст от 0-18 години и родители за повишаване родителският капацитет или кандидат 
осиновители. 

Капацитетът на ЦОП гр.Шабла е 15 потребители, разпределени по възрастови 
групи, като центърат работи с потребители над капацитета си както следва:   

Към 31.01.2023г. 

- 2 деца в яслена възраст.  

- 10 деца в детска градина.  

- 12 деца в училищна възраст.  

- 1 майка за повишаване на родителският капацитет.  
   Центъра за обществена подкрепа разполага с логопед и  социален работник, 

логопеда работи с децата върху преодоляване на езиково говорните нарушения, 
социалният работник консултира децата, като им помага да изградят социално 
приемливо поведение, работи се в посока подкрепа усвояване знанията по учебен 
материал, дават се семейни консултации на всички родители на децата, като се 
обсъждат теми и въпроси които ги интересуват и им се дават насоки за преодоляване на 
възникнали проблеми.  

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица 
Място Целева 

група 

Брой 

места 

Посочва се 

средногодишна 

заетост за 2022 г. 

в брой. 

Извършвани дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 от 

ЗСУ 

Териториален обхват 

Адрес: 

Град Шабла, 

улица „Равно 

Поле“ №37 

пълнолетни лица 

с трайни 

увреждания , с 

интелектуални 

,психични и 

физически 

30  45  1. информиране и консултиране;  

2. общностна работа;  

3. застъпничество и 

посредничество;  

4. терапия и рехабилитация; 

5. обучение за придобиване на 

Социална услуга на общинско 

ниво за удовлетворяване на 

потребностите на населението на 

община Шабла. 

Предоставя се във всички 

населени места на общината 
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увреждания с 

определен % 

инвалидност; 

Възрастн и, 

нуждаещи се от 

мерки за 

социално 

включване и 

рехабилитация 

Лица с временни 

физически 

затруднения, 

следствие на 

претърпяна 

травма. 

 

умения;  

6. подкрепа за придобиване на 

трудови умения.  

 

 

 

 

 

Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидирани 
потребители 

Брой 
обслужвани 
лица 

Брой 
чакащи 
лица 

Брой 
асистенти 

Брой лица, 
администр 
иращи 
услугата 

Териториален обхват 

Адрес: гр.Шабла 

Ул.Равно поле 

№35 

17 24 14 10 бр. 

почасово 

(7 щат) 

3 Социална услуга 

на общинско ниво 

за удоволетворяване на 

потребностите на 

населението в общността. 

 

       

Част от социалните асистенти са наети на непълен работен ден. 
Управлението на услугата е възложено със заповед на кмета на Община Шабла 
на длъжностни лица от общинска администрация. 
 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани от 

оперативни програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Посочва се средна месечна заетост за периода от стартиране на услугата до момента на извършването на анализа.  

Социална 

услуга/ място 

на 

предоставяне  

Финансирана 

по операция 

Точна дата 

на 

приключване 

на проекта 

Извършвани 

дейности, 

съотносими към 

услугите по чл. 15 

от ЗСУ 

Целева група Брой 

места 

Заетост1 

брой 

Проект с 

наименование: 

Грижа в дома в 
Община Шабла  

гр. Шабла с адрес: 

ул. „Равно поле“ 
№35 

ОП РЧР 

2021 – 2027 

година  

05.02.2024 

година  

Информиране и 

консултиране; 

Застъпничество и 

посредничество; 

Терапия и 

рехабилитация; 

Грижа в дома. 

Възрастни хора, 

хора с 

увреждания с  

невъзможност 

за 

самообслужване 

4

41 

 

43 
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3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от държавата 

дейности в община……. 
Интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи се описва само от 

общините, на чиито територии функционират центрове за настаняване от семеен 

тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи 

(ЦНСТДУППМГ). Това са общините Габрово, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, София 

и Търговище 
 

ВАЖНО: Попълва се само от изброените по-горе общини 

 

 

 

4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Шабла 

В община Шавла не се предоставят социални услуги от резидентен тип. Чакащите 
за настаняване в социална услуга от резидентен тип биха били повече ако на 
територията на общината не се предоставяха здравно-социални услуги в домашна среда 
по проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“. 

 

 

5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община  

Шабла  

  
5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 
1. Вид социална услуга ЦОП, 4 броя потребители от община Каварна 

5.2 Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно-

социални услуги 
Интегрирана здравно-социална услуга ЦНСТДУППМГ…..  

брой потребители от други общини……………  

Попълва се само от общините Габрово, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, София 

и Търговище 

 

6 Информация за демографското развитие в община 

Шабла 

Община Шабла  обхваща 16 населени места, от които 1 град и 15 села. В 
структурата ú главно място заема град Шабла, който изпълнява функции на 
икономически, транспортен и обслужващ център. Тази роля на гр. Шабла в миналото и 
сега, е формирала територия, в която неговото влияние и връзки с населените места, се 
проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни в границите на общината и постепенно 
намаляват в границите на областта.  
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По данни на ГРАО през 2022 г. населението на община Шабла  наброява 
4534души.  

 
Показател  2022 2021 2020 2019 2018 

Общ брой на 
населението 

брой 4534 4680 4718 4658 4733 

Раждаемост брой 18 25 16 16 20 

Смъртност брой 81 127 89 93 104 

Естествен прираст брой +/- - - - - - 

Заселени брой 55 82 52 77 69 

Изселени брой 35 62 47 74 80 

Механичен прираст брой +/- 20 20 5 3 -11 

Гъстота на населението бр. души 
на 
кв. км. 

14 14 14 14 14 

Брой градско население брой 3095 3185 3240 3236 3347 

Брой селско население брой 1439 1495 1478 1422 1386 

 

Динамиката на населението на община Шабла  не се отличава значително от тази 
на национално ниво. През последните десетилетия се наблюдава устойчиво намаляване 
на населението. Според последните данни на ГРАО за 2022 г. на територията на 
общината живеят 4534 души по настоящ адрес.  

Ниво на раждаемост, смъртност, естествен прираст и механичен прираст. 

В общината през 2021 г. са родени 25 деца (5,34‰), а починалите са 127 (27,13‰). 

В област Добрич коефициентът на раждаемост през 2021 г. е (6,8‰), а на смъртността 

през 2021 г. (23,4‰). Коефициентът на раждаемостта в страната през 2021 г. е (8,5‰), а 

смъртността . (21,7‰), или по този показател общината има по-неблагоприятни позиции 

от средните за област Добрич и страната за 2021 г. Тази тенденция се проследява през 

последните години и се задълбочава. Върху раждаемостта съществено влияние оказват 

недостатъчната материална и осигуреност на семействата, снижаването на жизнения 

стандарт, високото ниво на безработица сред младите възрастови групи, намаляването и 

застаряването на фертилния контингент. 

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 2021 г. 

коефициента на общата смъртност за област Добрич е -16,6 ‰, а за страната е -13,2 ‰. в 

община Шаба е -21,79 ‰. По отношение на смъртността през 2021 г. община Шабла е с 

по-неблагоприятен коефициент от средния за страната. 

Таблица за населението по възрастови групи за 2022 година3 
№ 
по 
ред 

Населено място Живущо 
население 

1. Шабла 3095 
2. Божаново 11 
3.  Ваклино  155 
4. Горечане 52 
5. Горун 73 
6. Граничар 106 
7. Дуранкулак 314 
8. Езерец 135 
9. Захари Стояново 78 

10. Крапец 311 
11. Пролез  29 
12 Смин  35 
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13 Стаевци 2 
14 Твърдица 15 
15 Тюленово 89 
16 Черноморци  34 

 Общо за общината 4534 

По отношение на възрастовата структура на населението в община Шабла се 

потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за 

страната. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се 

изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 

години и увеличаване на броя и дела на населението до 64 и повече години. 

Таблица за брой на населението по постоянен адрес по възрастови групи в 

общината за 2022 година, по данни на ГРАО 

 
 
 
 

 
 

Броят на лицата с увреждания с намалена трайна работоспособност в общината е 

335 или 7,4 % от цялото население на община Шабла, което е притеснително висок дял. 

Лицата с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ към 2021 г. са 

38, или  0,9 %. 

Делът на пълнолетните лица с трайни увреждания в невъзможност за 

самообслужване е 275, което е 6,6 %.  

 

Анализ на тенденциите от гледна точка на потребностите и териториалния 

обхват на планираните социални услуги в областта. 

Тенденциите на застаряване на населението на територията на община Шабла 

предполага повишаване на потребностите от резидентни услуги за стари хора и лица с 

увреждания. 

Влошената характеристика на възпроизводствените процеси е трайно явление, 

което ще оказва въздействие върху социално – икономическото развитие на общината 

и трябва да се вземе под внимание при определяне на демографските прогнози за 

нуждите на Анализа на потребностите от социални услуги в община Шабла. 

Извод: 

 Продължава неблагоприятната тенденция за намаляване броя на 

населението и неговото застаряване; 

 Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението; 

 Намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост; 

 Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност; 

 Повишена нужда от социални услуги за стари хора и лица с 

увреждания 

 

До 18 години 19-64 години Над 64 години 
мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо 

292 247 539 1397 1195 2592 459 728 1187 
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7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Шабла  
7.1.1 Социалната инфраструктура в общината се състои от два обекта – Център 

за социална рехабилитация и интеграция в гр. Шабла и Център за обществена подкрепа – 
гр.Шабла. 

 Изградената специализираната среда за двете услуги е съобразена както с 
потребностите на целевите групи така и на условията за работа на специалистите и 
отговаря на изискванията на НСКСУ. 

За двете социални услуги е осигурен достъп като едната-в ЦСРИ, гр. Шабла е 
изградена външна рампа. 
Двете сгради, в които се помещават социалните услуги са общинска собственост, 
установена с акт за собственост в регулацията на населените места, в които са 
изградени. Двете социални услуги се намират на централно място в населеното място. В 
близост до услугите има Здравна служба и поликлиника, Пощенска станция. 

7.1.2 Жилищни условия 
Урбанистичната класификация на община Шабла включва следните категории: 1 

много малък град – Шабла (до 5 хил. жители); 2 малки села – Дуранкулак и Крапец (от 
250 до 1000 жители) и 13 много малки села (до 250 жители). Селищната система на 
общината е неустойчива. Застрашени от обезлюдяване и изчезване са селата: Божаново 
(9 жители към 2019 г.), Стаевци (3 жители към 2019 г.) и Твърдица (5 жители към 2019 
г.),  

Развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на 
основните административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр. 
Шабла. Останалите селища са относително изолирани, с предимно възрастни хора, 
които се занимават със земеделие в лични стопанства. Почти всички хора, живеещи на 
село, са постоянно пребиваващи там. Намалява броя на жителите, които пътуват за 
работа до друго населено място. През лятото все повече хора, живеещи постоянно в по-
големите градове, пребивават в селата.  Всички селища разполагат с изградена 
инфраструктура по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни 
връзки и транспортен достъп, но нямат канализация. Почти всички жилища в общината 
са от масивен и полумасивен тип, предимно еднофамилни. В голяма част от селата има 
свободни жилищни сгради, част от които се предлагат за продажба. Има и голям брой 
изоставени къщи.  

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.  

Към 2020 г. в община Шабла има общо 2 665 жилищни сгради. Част от старите 
частни сгради и жилища се нуждаят от сериозни инвестиции за внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, подмяна на дограмата, саниране, полагане на топлоизолация на 
външни стени, покрив и под. В изпълнение на общинската политика по енергийна 
ефективност през периода 2021-2025 г. се предвижда кандидатстване за саниране на 
многофамилни жилищни сгради в град Шабла по Националната програма за енергийна 
ефективност.  

Предвижда се внедряване на мерки за енергийна ефективност в редица общински 
сгради и обекти на образователната инфраструктура, частни жилищни и стопански 
сгради. Санирането на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради е сред 
основните приоритетите на общинската енергийна политика. 
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7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и 

обезпечаване на ползването им 

Транспортно-комуникационната система на община Шабла е напълно изградена, 

като пътната мрежа осигурява добра свързаност между отделните населени места в 

Общината и към административния й център – град Шабла.  

Община Шабла има предимството да се обслужва основно от първокласния път І-

9, с европейска категоризация Е-87, който осъществява връзките: Граница Румъния – 

Дуранкулак – Шабла – о.п.Каварна – Балчик – Оброчище – Кранево – Златни пясъци – 

Свети Константин и Елена – Варна – граница Турция. Третокласният път ІІІ-901 Шабла-

фар “Шабла”-Тюленово-Камен бряг-Българево-Каварна обслужва същинското 

крайбрежие в южния край на общината, като неговата дължина е 12,5 км.  

През територията на Общината преминават:  

30,8 км. път I клас;  

33,6 км. път III клас;  

71,9 км. общински път /IV клас/;  

Републиканските пътища от първи и трети клас на територията на община Шабла 

са общо 64,4 км. Пътищата от първи клас са само 30,8 км. или 48%, а пътищата от трети 

клас са 33,6 км. или 52%.  

Дължината на Републиканската пътна мрежа на територията на населените места 

в община Шабла е 12,79 км. Гъстота на пътната мрежа е ниска за Общината, но е 

достатъчна за обслужване на селищата. Гъстотата на пътната мрежа е 414 км на 1 000 

км2. В областта тя е 340 км на 1 000 км2, а в страната е 284 км на 1 000 км2. Както се 

вижда гъстота на пътната мрежа в общината е по- висока спрямо средната за страната и 

средната за областта.  

 

Таблица 28: Състояние на републиканските пътища по класове в община Шабла  

Път №  дължина  добро  средно  лошо  

  км  от км  до км  км  
от 

км  
до км  км  

от 

км  

до 

км  
км  

I -9  0,34        0,00  0,34  0,34        

  9,66  0,34  9,00  8,66  9,00  10,00  1,00        

  4,00  10,00  12,00  2,00  12,00  14,00  2,00        

  16,80  14,00  30,80  16,80              

III-901  3,60  0,00  3,60  3,60  0,00  0,00  0,00      0,00  

  12,20      0,00  3,60  7,20  3,60  7,20  15,80  8,60  

III -

2961  
6,10      0,00      0,00  18,20  24,30  6,10  

III -

2904  
11,70        26,40  32,00  5,60  32,00  38,10  6,10  

Общо:  64,40      31,06      12,54      20,80  

 

Източник: ОПУ – Добрич 

 

По отношение вида на настилките, преобладават асфалтовите настилки.  

Състоянието на пътните настилки е съответно:  

лошо състояние – 20,80 км;  

средно състояние – 12,54 км;  
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добро състояние – 31,06 км.  

Основен проблем е влошаващото се състояние на част от републиканската и на 

общинската пътна мрежа, както и затрудненото им поддържане при зимни условия и 

снегонавявания.  

В бъдещите планови заявки на ОПУ- Добрич за текущ и превантивен ремонт за 

периода 2021 - 2027 г. ще бъдат включени следните участъци от републиканските 

пътища на територията на община Шабла, които са в лошо състояние:  

III - 2961 „Нейково - Божаново -1 - 9“ - от км 18+200 до км 24+300 

II - 2904 „Захари Стояново - Дуранкулак“ - от км 32+000 до км 38+000  

III - 901 „Фар Шабла - Тюленово“ - от км 7+200 до км 15+800  

В община Шабла е развит само автомобилният транспорт, а дейността на товарния 

и пътническия автотранспорт, обслужващи общината, е съсредоточена в град Каварна.  

Общината не се обслужва от железопътен транспорт. Най-близката железопътна 

линия Варна-Добрич-Кардам, се изпълнява от железопътна гара Кардам. Тя се намира 

на 32 км. от село Захари Стояново, в северната част на общината, което е най-близкото 

населено място от община Шабла до жп линия.  

През 2019 г. е приключен основен ремонт на сградата на Автогара Шабла. Напълно 

обновена, автогарата обслужва междуградския и междуселищен транспорт, но поради 

значително намалелия пътникопоток и въведените противоепидемични мерки с цел 

ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция, от началото на 2021 г. 

община Шабла е с преустановено автогарово обслужване.  

Към момента, само няколко маршрутни линии от квотата на община Шабла 

обслужващи републиканската транспортна схема се изпълняват от фирма превозвач, със 

седалище в град Каварна. Липсва достатъчен автобусен транспорт до областния град 

Добрич, между населените места в общината, както и от селата до гр. Шабла В 

общината има издадено едно разрешително за извършване на таксиметров превоз на 

пътници.  

На територията на община Шабла няма изградени пристанища.  

 

 

 
7.2 Образование  

7.2.2.1 Училища 

На територията на община Шабла функционират едно средно училище и едно 
основни училища – СУ „Асен Златаров“ – гр. Шабла с обучение в една смяна – 
целодневно, ОУ „Св. Св. Климент Охридски“ – с.Дуранкулак с обучение в една смяна – 
целодневно. 

Забелязва се тенденция все по-малко да са учащите в начален курс и прогимназия, 
която може да се обоснове с демографската ситуация в общината.  

Всички училища разполагат с добра материална база, която се обновява със 
средства на Министерството на образованието, общински бюджет и чрез безвъзмездно 
финансиране по Европейски проекти. 

Стремежът на общинското ръководство е всички деца да бъдат обхванати от 
образователните институции на териториално ниво и да няма деца извън училище, 
детска градина и ясла. В детската градина и яслена група родителите не заплащат такса. 
За транспортиране на децата до училищата и детските градини е изградена гъвкава 
транспортна схема за извозване на всички деца с автобуси, собственост на община 
Шабла. 



 

 15 

7.2.2.2 Детски градини 

В община Шабла функционират  детска градина – ДГ „Дора Габе“ в гр.Шабла с 
филиал в село Дуранкулак. Има достатъчно разкрити места в ясла и детска градина за 
желаещите на територията на общината.  

Към системата на здравеопазването са и детска ясла. На територията на гр. Шабла 
в ДЯ „Радост“ гр.Шабла  В сички желаещи да посещават яслата са приети и 
обслужени.   

Дейностите и мероприятията в общината по обучението и възпитанието на децата и 
учениците в детските градини и училищата са насочени в следните направления: 

 Осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца в 

задължителна училищна възраст. 

 Гарантиране на равни възможности за продължаване на обучението в средни 

училища, за придобиване на професионална квалификация и за по-нататъшна 

професионална реализация на всички ученици от училището. 

 Създаване у децата на потребност и мотивация за получаване на качествено 

образование. 

 Изграждане на траен интерес към различни научни, културни и практически 

области на познанието. 

 Формиране на желание и нагласа у учениците за непрекъснато усъвършенстване 

на индивидуалните възможности, за разширяване и задълбочаване на знанията и 

уменията, за развитие на таланта и дарованието на всяко дете. 

 Утвърждаване на училището като образователна институция, която пази 

традициите, но следва и съвременните тенденции; като средище за културно и духовно 

развитие. 

Изводи: На територията на Община Шабла има добре изградено образователна 
система от училища, детски градини и яслена група, обезпечени с добра материална 
база, учителски персонал и транспорт, който обезпечава достъпа на децата до тях.  

 

7.3 Здравеопазване 
Здравното обслужване на населението на община Шабла е другата основна социална 

дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат ангажименти 
както държавата, така и местната общинска власт. 
В здравеопазването в общината не функционират заведения за болнична помощ. 
Болничното лечение на населението на община Шабла се осъществява в лечебни 
заведения в съседни общини, областният град и град Варна.  
Извън болничната медицинска помощ е представена от индивидуални лекарски 
практики и индивидуални практики по дентална медицина и един медицински център. 
Здравните заведения са: 

 Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ: 4 броя 

практики; среден брой пациенти на практика - 1150; 

 Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по 

дентална медицина: 1 броя практика; среден брой пациенти на практика – 4500; 

 Медицински центрове: 1 филиал за спешна медицинска помощ. 

Недостигът от лекари не позволява да се покрият всички лекарски практики в 
общината. 
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Обобщената оценка е, че системата на здравно обслужване има недостиг на 
лекари, има и потребности от обновяване на материалната база. 

Проблемите пред общинската система на здравеопазването могат да се сведат до: 

 Осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги, 

включително и на живеещите в малки населени места, отдалечени от 

общинския център; 

 Необходимо е повишаване на качеството на здравните услуги; 

 Необходимо е обновяване на оборудването на здравните заведения. 

 
(Приложение № 3 – таблица здравеопазване) 

8 Информация и прогноза за необходимите служители за 

извършване на дейността по предоставяне на 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 

Социалните услуги, делегирани от държавата дейности, предоставящи услуги на 
територията на община Шабла са обезпечени с необходимия по численост, опит и 
квалификация персонал, необходим за качественото им предоставяне. Развитието на 
персонала на двете услуги-ЦСРИ и ЦОП е адаптивно, за да отговори на изискванията и 
нуждите на потребителите като 90% от специалистите притежават необходимото 
образование за заемане на длъжността. На служителите се осигурява възможност за 
повишаване на информираност за промените в законодателството в областта на 
социалните услуги и придобиване на нови компетентности и усъвършенстване чрез 
провеждане на надграждащи обучения, осигурява се професионална и методическа 
подкрепа чрез заложени външни и вътрешни обучения и супервизии, осъществявани 
целогодишно в съответствие с „План за повишаване квалификацията на персонала” и 
„Лични планове за развитие”.  

8.1.1.1 ЦОП - Шабла 

Социалната услуга е обезпечена със специалисти, притежаващи необходимата 
професионална квалификация за заеманите длъжности, като на всички са предоставени 

възможности за повишаване на умения и опит. Осигурена е заетост на 4 броя лица, 
следните длъжности:Директор, Старши счетоводител, Социален работник – 1 бр; 
логопед - 1бр.  

Таблица Разпределение на персонала по видове услуги в ЦОП – гр.Шабла 

Услуги, предоставяни в 
ЦОП към 31.12.2022 

 
 

 
ИК 

 
ЗП 

 
ТР 

 
ОПУ 

 
ППТУ 

 
Директор 

 
Общо 

бр.потребители по услуги 15 3 5 4 5 0  17 

брой персонал към 12.2022 
г. по услуги 

 
4 

 
0,3 

 
1 

 
1,2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
4,5 

 

 

Управленски кадри 1 бр. 
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налични служители, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги: Основни специалист: 1 бр. 

Препоръчителни специалисти: 1бр. 

Пряко ангажирани с обслужването на потребителите: 2 бр 

Подпомагащи служители: 1 бр 

Обезпеченост със специалисти- 2 бр. по щатно разписание 

8.1.2.1  ЦСРИ - Шабла 

За персонала на ЦСРИ   са създадени условия за включването на работещите в 
различни форми за повишаване на квалификация и в програми за личностно 
усъвършенстване.  

Броя на персонала по щатни разписания в ЦСРИ както през 2022 година е 
съобразен с действащата Методика за численост на персонала в социалните услуги. 

Таблица Разпределение на персонала по видове услуги в ЦСРИ  

Услуги, предоставяни в 
ЦСРИ към 31.12.2022 

 
 

 
ИК 

 
ЗП 

 
ТР 

 
ОПУ 

 
ППТУ 

 
Директор 

 
Общо 

бр.потребители по услуги 30 6 5 15 9 9  44 

брой персонал към 12.2022 
г. по услуги 

 
7 

 
0,6 

 
1 

 
4,5 

 
1,8 

 
1,8 

 
1 

 
10,7 

Управленски кадри 1бр. 

налични служители, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги:  

Основни специалист: 3 бр. 

Препоръчителни специалисти: 2 бр 

 Подпомагащи служители: 1 бр. 

За ЦСРИ и ЦОП -Шабла е необходимо да се направи промяна на щатното 
разписание въз основа на стандартите по НКСУ. 

Наличния персонал в двете услуги  към настоящия момент не е достатъчен за да се 
изпълняват услугите по чл.15 в пълен обем. Към настоящия момент служител на една 
длъжност, изпълнява дейности по повече от една услуга, което създава трудности, 
пораждащи невъзможност за обхващане и включване на всички потребители в занятията 
по видовете услуги, планирани по чл.15. 

Наличния персонал и записания в Наредбата за качество коефициенти недостиг 
на служители сме идентифицирали в услугата ЦОП: 

✓ Длъжност „Психолог“ -1 

А в  ЦСРИ : 

• Рехабилитатор 

• Специалист „Социални дейности“ 

• Помощен пероснал – хигиенист  

8.1.2.2  (Приложение № 4 – таблица персонал) 
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8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на територията 

на общината: 
Към месец декември 2022г. регистрирани безработни лица са 154 лица, от тях жени 

101.  По възрасти: до 19г. – 1; над 55г. 53. Като от тях: с работническа професия 62 лица; 

специалисти – 26 лица; без специалност и професия 66 лица; с висше образование – 19 

лица; със средно специално и професионално образожание – 67 лица; със средно общо 

образование – 28 лица; с основно и по – ниско образожание 40 лица.   

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги: 

При съпоставка на данните за брой на назначени служители и брой незаети 
длъжности към момента на извършването на анализа по утвърдените щатни разписания 
в двете социални услуги, както и въз основа на определените минимални изисквания в 
стандартите за качество на социалните услуги, касаещи броя и квалификацията на 
необходимите служители, извеждаме следния прогнозен брой на служителите с оглед на 
оптимално функциониране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги: 

8.3.2.1 ЦСРИ  

Промяна в щатното разписание е необходимо с оглед обезпечаване на достатъчно 
персонал с още 3 щатни бройки със следните длъжности: 

• Рехабилитатор 

• Специалист „Социални дейности“ 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 

брой 

потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 6 

2  застъпничество и посредничество 5 

3 терапия и рехабилитация 8 

4 обучение за придобиване на умения 6 

5 подкрепа за придобиване на трудови умения 3 

6 дневна грижа за деца с трайни увреждания  3 

7 дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания 8 

8 резидентна грижа за деца без увреждания  1 

9 резидентна грижа за деца с трайни увреждания  1 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 4 

11  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални 

затруднения 

3 

12 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  19 

13 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 2 

14 резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания 1 

15 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания 

17 

16 здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни 

увреждания с потребност от постоянни медицински грижи са: 

1 
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•  

П
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снал – хигиенист  

8.3.2.2 В ЦОП  

Промяна в щатното разписание е необходимо с оглед обезпечаване на 
достатъчно персонал с още 2 щатни бройки със следните длъжности: 

➢ Логопед 

➢ Психолог  
 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 

  След извършване на посочените изчисления, полученият брой места, 
сравнени със стойностите за максимален брой потребители, които са 
автоматично генерирани в шийт Карта на Приложение № 5 са както следва: 
Таблица № 2 

 

10 Изводи 

10.1. Трансформиране на съществуващите социални и интегрирани 
здравно-социални услугиВземайки предвид фиксираните проценти, 
посочени в Приложение № 6, както и броя места по последно издадена от 
АСП заповед за всяка една социална услуга, държано делегирана дейност, 
функционираща на територията на община Шабла, съществуващите социални 
услуги се декомпозират по дейностите, посочени в чл. 15 от Закона за 
социалните услуги, по следния начин: 

Таблица № 1 

Трансформиране на съществуващите социални и интегрирани здравно-социални 
услуги (ИЗС) услуги в община Шабла, област Добрич 

Наименование на социалната и/или 
ИЗС услуга 

Съществуващ брой места 

Център за обществена подкрепа  15  

17 здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица 

с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински 

грижи  

2 

18 здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 

медицински грижи с 

2 

19 осигуряване на подслон за бездомни лица 1 

20 осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 1 

21 осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие 

и деца, жертви на трафик 

1 

22 осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от 

домашно насилие и лица жертви на трафик 

1 
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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 % 

Център за обществена подкрепа 15 

100 

информиране и консултиране (специализирано) 3 
20 

застъпничество и посредничество 5 30 
терапия и рехабилитация 4 25 
обучение за придобиване на умения 5 30 

Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица 

30  

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 % 

Център за социална рехабилитация и интеграция 30 100 
информиране и консултиране 

(специализирано) 

6 20 

застъпничество и посредничество 5 15 
терапия и рехабилитация 15 50 
обучение за придобиване на умения 9 30 
подкрепа за придобиване на трудови умения 9 30 

Асистентска подкрепа 17  100 
 
 

 
 

 

 

10.1. Съпоставка за предоставяните услуги по чл. 15 от ЗСУ на съществуващите 

социални услуги спрямо допустимия максимален брой потребители, съгласно 

Наредба за стандартите и критериите за социални услуги и съответно намеренията 

на общината за предприема или не действия 

На база на получените данни в Приложение №5 правим съпоставка за 
предоставяните услуги по чл. 15 от ЗСУ на съществуващите социални услуги спрямо 
допустимия максимален брой потребители, съгласно Наредба за стандартите и 
критериите за социални услуги и съответно намеренията на общината за предприема 
или не действия. В разглеждания случай, са валидни следните изводи: 

 

Социална услуга по чл. 15 от 
ЗСУ 

Общ брой на 
наличните 

места 

Допустим 
максимален брой 
потребители/мест

а 

Действия на община 
Шабла 
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Информиране и консултиране 

(специализирана) 

 

9 

 
 

6 

Не предприемаме 
действия за 

промяна на броя 
места 

 
Застъпничество и 
посредничество 

 

10 

 
 

5 

Не предприемаме 
действия за 

промяна на броя 
места 

 

Терапия и рехабилитация 
 

19 
 

8 
Не предприемаме 

действия за 
промяна на броя 

места 

Обучение за придобиване на 
умения 

 

14 
 

6 
Не предприемаме 

действия за 
промяна на броя 

места 

Подкрепа за придобиване на 
трудови умения 

 

9 
 

3 
Не предприемаме 

действия за 
промяна на броя 

места 

Дневна грижа за деца с трайни 
увреждания 

 

0 
 

3 
Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

Дневна грижа за пълнолетни 
лица с трайни увреждания 

 
0 

 
8 

Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

Резидентна грижа за деца без 
увреждания 

 
0 

 
1 

Споразумение с 
друга община за 
предоставяне на 

услугата 

Резидентна грижа за деца с 
трайни увреждания 

 
0 

 
1 

Споразумение с 
друга община за 
предоставяне на 

услугата 

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с психични 
разстройства 

 
0 

 
4 

Споразумение с 
друга община за 
предоставяне на 

услугата 

Резидентна грижа за 
пълнолетни  лица  с 
интелектуални затруднения 

 
0 

 
3 

Споразумение с 
друга община за 
предоставяне на 

услугата 

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с физически 
увреждания 

 
0 

 
19 

Изграждане на нова 
социална услуга от 
резидентен тип и 

включване в Картата на 
социалните услуги 
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Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с деменция 

0 2 Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 
услугата или услуга 
на областно ниво 

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица със сетивни 
увреждания 

 
0 

 
1 

Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

Резидентна грижа за лица в 
надтрудоспособна възраст без 
увреждания 

 

0 

 

17 

Изграждане на нова 
социална услуга от 
резидентен тип и 

включване в Картата 
на социалните услуги 

Здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за деца с 
трайни увреждания с 
потребност от постоянни 
медицински грижи 

 
 

0 

 
 

1 

Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

Здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за 
пълнолетни лица с трайни 
увреждания с потребност от 
постоянни медицински грижи 

 
 

0 

 
 

2 

Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

Здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за възрастни 
хора в невъзможност за 
самообслужване с потребност 
от постоянни медицински 
грижи 

 

 
0 

 

 
1 

Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

Здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за деца с 
трайни увреждания с 
потребност от постоянни 
медицински грижи 

 
 

0 

 
 

1 

Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

Осигуряване на подслон за лица 
в кризисна ситуация 

 
0 

 
1 

Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

Осигуряване на подслон за 
деца, пострадали от домашно 
насилие и деца, жертви на 
трафик 

 
0 

 
      1 

Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

Осигуряване на подслон за 
пълнолетни лица, пострадали от 
домашно насилие и лица 
жертви на трафик 

 

0 

 

1 

Споразумение с 
друга община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга 
на областно ниво 

 

10.2. Къде услугите работят с увеличен капацитет; 

 ЦСРИ гр. Шабла с капацитет 30 потребители,  работи с увеличен капацитет както 
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следва, към декември месец по години:  

 

2019 г. - 49 потребители 

2020 г. - 41 потребители 

2021 г. - 42 потребители 

2022 г. - 58 потребители 

Центърът ще продължи да предоставя услугите с досегашния брой потребители по чл. 

15 в комплекс от социални услуги 

 

 ЦОП, гр. Шабла с капацитет 15 потребители работи  с увеличен капацитет както следва, 

към декември месец по години:  

2018 г.- 21 потребители 

2019 г.- 33  потребители 

2020 г.- 32  потребители 

2021 г. – 32  потребители 

2022 г. - 27 потребители 

 

Центърът ще продължи да предоставя услугите с досегашния брой потребители по чл. 

15 в комплекс от социални услуги 

 

 

10.3. Какви услуги са необходими, съобразно изведените нужди; 

 

Съобразно изведените нужди при изготвяне на Анализа на потребностите от здравно- 

социални услуги е установено, че в Община Шабла  има нужда от следните социални услуги: 

 

10.3.1. Социални услуги за възрастни хора в община Шабла на общинско 

ниво 
 

10.4. Кои нови услуги на областно ниво ще се разкрият; 

10.4.1 След извършване на анализа е установено, че в община Шабла се очертава  

необходимо да се разкрие услуга от резидентна грижа пълнолетни лица с физически 

увреждания. В т. 12 „Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ са 

изведени данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт Карта на Приложение 

№ 5 за община Шабла  19  броя потребители на тази услуга. Към момента тази услуга не се 

предлага в общината. От данните към момента на изготвяне на анализа се очертават 275 

пълнолетни  лица с трайни физически увреждания. Предвид възможността в близко бъдеще 

част от лицата в тази категория да не могат да ползват услига в домашна среда, се очертава 

необходимост от планиране на разкриване на такава услуга. Изхождайки от съществуващите 

минимален (8)  и максимален (30)  капацитет  е допустимо тази услуга да бъде планирана и 

да бъде разкрита на общинско ниво при идентифициране на реални потребности, с капацитет 

19 потребители.      

 

10.4.2 След извършване на анализа е установено, че в община Шабла се очертава  

необходимо да се разкрие услуга от резидентна грижа за лица в  над трудоспособна възраст 

без увреждания. В т. 15 „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без 

увреждания“ са изведени данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт Карта на 

Приложение № 5 за община Шабла  17  броя потребители на тази услуга. 

Към момента тази услуга не се предлага в общината. От данните към момента на изготвяне на 

анализа се очертават 137 лица в над трудоспособна възраст без увреждания в невъзможност за 

самообслужване живеещи в домашна среда. Предвид възможността в близко бъдеще част от 

лицата в тази категория да не могат да ползват услига в домашна среда, се очертава 

необходимост от планиране на разкриване на такава услуга. Изхождайки от съществуващите 



 

 24 

минимален (15)  и максимален (120)  капацитет  е допустимо тази услуга да бъде планирана и 

да бъде разкрита на общинско ниво при идентифициране на реални потребности, с капацитет 17 

потребители.    

При невтъзможност за разкриване на тези услуги на общинско ниво в община Шабла, ще 

бъде наложително, да се търси тяхното предоставяне на междуобщинскло ниво (след 

сключване на споразумения) или на областно ниво.    

 

10.5. С коя община може да се сключи споразумение, съгл. чл. 56 от ЗСУ. 

На този етап Община Шабла може да  сключи споразумения с  всяка една от общините в 

област Добрич  за предоставяне на социалните услуги, които община Шабла няма възможност 

да предоставя на общинско ниво. 

 

10.6. Кои услуги ще се закрият; 

Към момента в община Шабла никоя от предлаганите услуги не подлежи на закриване.  

 

10.7. Кои нови услуги ще се разкрият; 

До момента е изведена необходимоста от разкриване на две социални услуги:   

1. „Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ с 

капацитет 19  

2. Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания“ с 

капацитет 17  

За тяхното разкриване следва да се направи преглед на наличната общинска 

собственост където да бъде изградена нова материална база или на съществуваща 

общинска собственост , която да бъде приведена към стандартите  за предоставяне на 

услугата. 

След намиране на подходящи възможности следва да бъдат проведени всички 

изискващи законови процедури и вземане на решение от общински съвет и 

изпълнителната власт в общината. 

 

Изводи: 

Към момента на извършване на анализа и при декомпозирането на 

съществуващите социални услуги се установява следното: 

 

1. За „Информиране и консултиране“ (специализирана) са обезпечени 9 броя 

места (3 от ЦОП и 6 от ЦСРИ), а от обобщените данни за допустим максимален брой 

места, следва да се осигурят 6 броя (ред № 1 от Таблица № 2).В този случай, община 

Шабла  не предприема промяна във вече съществуващия брой места  

2. За „Застъпничество и посредничество“ са обезпечени 10 броя места (5 от 

ЦОП и 5 от ЦСРИ). а от обобщените данни за допустим максимален брой места, следва 

да се осигурят 5 броя (ред № 2 от Таблица № 2). 

В този случай, община Шабла  не предприема промяна във вече съществуващия 

брой места 

3. За „Терапия и рехабилитация“ са обезпечени 19 броя места (4 от ЦОП и 15 от 

ЦСРИ), а от обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се 

осигурят 8 броя (ред № 3 от Таблица № 2) В този случай, община Шабла  не предприема 

промяна във вече съществуващия брой места 

 

4. За „Обучение за придобиване на умения“ са обезпечени 14 броя места (5 от 

ЦОП и 9 от ЦСРИ). ), а от обобщените данни за допустим максимален брой места, 

следва да се осигурят 6 броя (ред № 4 от Таблица № 2). 
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В този случай, община Шабла  не предприема промяна във вече съществуващия 

брой места (§5 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за планиране на 

социалните услуги - Максималният брой на потребителите на всички социални услуги, 

за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, 

определен в първата Национална карта на социалните услуги, не може да бъде по- 

малък от достигнатия брой потребители на тези социални услуги, делегирани от 

държавата дейности, към 31 декември на годината, предхождаща годината на 

приемането на картата.).  

 

5. За „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ са обезпечени 9 броя места 

(9 от ЦСРИ). ), а от обобщените данни за допустим максимален брой места, следва да се 

осигурят 3 броя (ред № 5 от Таблица № 2). 

В този случай, община Шабла  запазва съществуващия брой места и не предприема 

друга промяна (§5 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за планиране 

на социалните услуги - Максималният брой на потребителите на всички социални услуги, 

за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, 

определен в първата Национална карта на социалните услуги, не може да бъде по- малък 

от достигнатия брой потребители на тези социални услуги, делегирани от държавата 

дейности, към 31 декември на годината, предхождаща годината на приемането на 

картата.) Услугата ще се предоставя в комплекс. 

 

11 Приложения 

Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване  

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 

Приложение № 6 – схема на трансформиране  

Приложение № 7 – пример за съпоставка 


