
ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 

 
Д О К Л А Д 

 
по  чл. 64 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет 

от Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък 
 
ОТНОСНО: Приемане на План за реформиране на Домовете за стари хора (ДСХ), с цел 
съответствие на предоставяната от общините социална услуга за резидентна грижа за 
възрастни хора в надтрудоспособна възраст, съгласно Закона за социалните услуги 
(ЗСУ). 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад, Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2022 год. 

 
МОТИВИ: На територията на община Казанлък има разкрити и действащи две социални 
услуги за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, това са: 
1. Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. “П. Ганин“ №52, с капацитет 122 потребителя. 
2. Дом за стари хора, гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг“ №220, с капацитет 62 
потребителя. 
Съгласно § 35, ал.2 и ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 
социалните услуги в срок до две години от влизането му в сила всяка община, която 
управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома с цел съответствие на 
предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна 
възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в Наредбата за 
качеството на социалните услуги, която е приета с ПМС №135 от 22.06.2022 г. Всички 
домове за стари хора се реформират в съответствие със стандартите за качество на 
резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в 
Наредбата за качеството на социалните услуги, със срок до 1 януари 2025 г. 
Агенция за социално подпомагане изготви „Методика за реформиране на ДСХ“ по 
Проект BG05M9OP001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и 
хората с увреждания“, която предостави на община Казанлък с наш вх. №12-16-
33/19.05.2022 г. и приложения към нея с наш вх. №12-16-33#1/30.05.2022 г. Основна цел 
на Методиката е да се подготвят доставчиците на социални услуги за втория етап от 
деинституционализацията на възрастните, като подпомогне Общините в процеса на 
трансформирането на действащите 82 броя домове за стари хора и е част от мерките, 
заложени в първия План за действие за изпълнение на Националната стратегията за 
дългосрочна грижа. 
Всяка реформа започва с преглед на настоящата ситуация към момента, за да се установи 
точно какво се нуждае от промяна. В този смисъл се извърши комплексна оценка на 
лицата, настанени в социалната услуга, персонала, дейностите за подкрепа и материална 
база. Оценяването дава ясна картина за бъдещите дейности. Съобразно изведените 
изводи са обособени съответните препоръки. От своя страна всяка препоръка дава насоки 
за бъдещата работа, свързана с реформирането на дома за стари хора и подпомага 
определянето/формулирането на конкретни дейности.  



Реформирането на Дома за стари хора ще се осъществи със средства от Механизма за 
възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 
„Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед 
реформиране на съществуващите домове за стари хора“. 
Средствата от Механизма за ПВУ се предоставят от Ръководителя на структурата за 
наблюдение и докладване с договор за финансиране въз основа на одобрено 
предложение за изпълнение на инвестиция. Средствата по процедурата се предоставят 
чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение 
на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост. 
Дейностите по реформиране на домовете за стари хора, които ще се извършат в рамките 
на Националния план за възстановяване и устойчивост са свързани с извършване на 
строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на 
съществуващата материална база на домовете за стари хора в пълно съответствие със 
стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна 
възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Според 
необходимите дейности за привеждане в съответствие със стандарта на материалната 
база на съществуващите домове за стари хора проектите най-общо ще включват 
ремонтни дейности, в т.ч. вътрешни преустройства, реконструкция, пристрояване и/или 
ново строителство. Домовете за стари хора ще бъдат приведени в пълно съответствие с 
изискванията за осигуряване на достъпна среда и енергийна ефективност. 
Съществуващата материална сграда и на двете социални услуги е изградена по начин, по 
който може да се извършат необходимите преустройства, така че да отговаря на 
стандартите и критериите заложени в Наредбата за качество на социалните услуги. 
Изпълнението на Плана за реформиране на Дом за стари хора се изпълнява, при условие, 
че се гарантира спазването на принципа на партньорство и сътрудничество и е налице 
активен обмен на идеи и координирани действия между всички заинтересовани страни. 
Идентифицираните заинтересовани страни по настоящия проект за реформация са 
местна власт, конкретният Дом за стари хора, представители на институции и 
организации, работещи в социалната сфера. 

 
Във връзка с изложеното до тук, предлагам следния  
  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с § 35, ал.2 и ал.3 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги  

 
РЕШИ: 

 
1. Одобрява План за реформиране на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. “П. Ганин“ 
№52. 
2. Одобрява План за реформиране на Дом за стари хора, гр. Казанлък, бул. “Ал. 
Батенберг“ №220 
 
Приложения: 
1. План за реформиране на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. “П. Ганин“ №52; 
2. План за реформиране на Дом за стари хора, гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг“ №220 
 

 



Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара 
Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  
приемането му. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за 
Преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по 
чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък, Пенка Ганарева, 
Директор на Дом за стари хора, гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг“ №220, Владислава 
Бумбалова, Временно изпълняващ длъжността директор на Дом за стари хора, гр. 
Казанлък, ул. “П. Ганин“ №52 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ: 
Зорница Антонова, н-к отдел „Социални дейности“ 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Георгиева Стоянова - Кмет на Община Казанлък 
 
Предоставям доклада и в електронен вид. 

 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък 
 
 
Съгласували: 
Лилия Цонкова - Зам.-кмет на община Казанлък 
Ахмед Мехмед - Зам.-кмет на община Казанлък 
Миглена Толева-Илиева - гл. юрисконсулт 
  
 
Изготвил: Зорница Антонова - н-к отдел „Социални дейности“ 
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ПЛАН ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА 
 

Дом за стари хора 
гр. Казанлък, ул. П. Ганин” №52 
Доставчик на услугата: Кмета на Община Казанлък 
Директор:  ВрИД Владислава Бумбалова 
Телефон:  0431 622 09; 0431 6 48 16 
Електронна поща: dsh_kazanlak@abv.bg 
 
 
Раздел първи: Кратки данни за Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. “П. Ганин“ №52 
Дома за стари хора е социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в 
надтрудоспособна възраст без увреждания. Дома е с местоположение в гр. Казанлък,  ул. 
П. Ганин” № 52. В съседство на Дома се намират жилищни блокове в ж.к. “Изток“, както 
и социални услуги от резидентен тип за деца и младежи и Дневни центрове за деца и 
пълнолетни лица с увреждания. В близост до сградата са позиционирани 
Електроснабдяване – Казанлък, две автобусни спирки, осигуряващи  достъп на 
потребителите до централната част на града, МБАЛ „Д-р Х. Стамболски“ ЕООД, „ДКЦ 
Районна поликлиника – Казанлък“ ЕООД, автогара, жп гара, кооперативен пазар, 
магазини, културни институции като театър, кино, галерии и музеи. Със Заповед 
№3/08.02.2000 г. на Общинска служба за социално подпомагане – Казанлък Дома за 
стари хора, гр. Казанлък, ул. П. Ганин” №52 е определен като заведение за социални 
услуги, като е определен с капацитет 122. Капацитетът на дома не е изменян, както и 
местоположението на социалната услуга. Заетостта към 30.11.2022 г. е 75 потребители. 
Доставчик на социалната услуга по смисъла на Закона за социалните услуги е кмета на 
община Казанлък. След провеждане на конкурс за длъжността директор, кмета на 
община Казанлък сключва трудов договор със спечелилото конкурса лице. Социалната 
услуга Дом за стари хора функционира като държавно делегирана дейност. Теренът и 
сградата са публична общинска собственост, с издаден Акт №639. 
Сградата е построена и функционира от 1967 г. за Дом за стари хора. Нотариален акт 
№1147 от 29.05.1967 г.  
 
Раздел втори:  
Съгласно § 35, ал.2 и ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 
социалните услуги в срок до две години от влизането му в сила всяка община, която 
управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома с цел съответствие на 
предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна 
възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в Наредбата за 
качеството на социалните услуги, която е приета с ПМС №135 от 22.06.2022 г. Всички 
домове за стари хора се реформират в съответствие със стандартите за качество на 
резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в 
Наредбата за качеството на социалните услуги, до 1 януари 2025 г. 
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За да бъде извършен анализ на нуждите за реформиране е направено оценяване в 
направленията: 

1. Персонал; 
2. Потребители; 
3. Програми за подкрепа; 
4. Материална база.  

Оценяването дава ясна картина за бъдещите дейности. Съобразно изведените изводи са 
обособени съответните препоръки. От своя страна всяка препоръка дава насоки за 
бъдещата работа, свързана с реформирането на дома за стари хора и подпомага 
определянето/формулирането на конкретни дейности.  
 
Потребители: 
Профила на потребителите настанени в социалната услуга Дом за стари хора е определен 
в чл.14, ал.1, т. 6 от Закона за социалните услуги и е в зависимост от специфичните нужди 
на потребителите - те са възрастни хора в надтрудоспособна възраст. 
Във възрастово отношение профилът е следният: 
В периода на оценяване на потребностите на потребителите е установено, че в услугата 
има настанени лица от 63 годишна възраст до 94 годишна възраст.  
Разпределение по възраст и брой потребители: 
61 г. – 70 г.- 8 потребители; 
71 г. – 80 г. – 25 потребители; 
81 г. – 90 г. – 41 потребители; 
91 г. – 100 г. – 5 потребители. 
Настанените към момента на обследване в полово отношение е: мъже – 29, жените 50. 
Почти всички потребители имат сериозни хронични заболявания, които с напредване на 
възрастта се задълбочават и нуждата от помощ и подкрепа става все по осезаема. Част от 
потребителите се самообслужват, разчитайки на помощ за осъществяване на домакински 
дейности. Повечето от тях имат ежедневна нужда от помощ при осъществяване на лична 
и битова хигиена и домакински дейности. Има настанени 25 потребители с ТЕЛК, като 
само част от тях са в сериозно увредено здравословно състояние. Част от потребителите 
са подвижни, придвижват се без помощни средства. Най – голям процент е на хората, 
които се придвижват с бастун, с проходилка и патерица. Малка част се придвижват с 
помощ от страна на персонала и с инвалидна количка. 
Голям процент от потребителите са овдовели. Малък процент са разведени или не са 
имали официален брак. По – голяма част от настанените потребители имат деца, с които 
се разбират добре или сравнително добре, но те не могат да им оказват помощ и подкрепа 
в ежедневието поради семейна и профисионална ангажираност и териториална 
отдалеченост.  
Възрастните хора разчитат на пенсията си като единствен доход в ежедневието, за да 
преживяват. Разчитат на Дома за стари хора за осигуряване на подслон, топлина, уют, 
грижа, храна, постоянно медицинско обслужване, здравни и санитарни грижи, 
осъществяване на контакти с други хора и преодоляване на социалната изолация, 
информираност и живот в подходяща за тях среда, както и включване и участие в 
различни културни и празнични събития. 
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Потребителите споделят, че са удовлетворени от услугите, които получават. Към тях в 
Дома се отнасят с уважение, топлина и разбиране. Като цяло са ориентирани, с внимание, 
мислене и памет отговарящи на възрастта и социалния опит. В ежедневието обичат да си 
почиват, да четат вестници, книги, да гледат телевизия, да общуват с другите възрастни 
хора, да поддържат и осъществяват контакти с близките си, да участват и присъстват в 
индивидуални и групови дейности. Държат на семейните ценности, на доверието, 
уважението, искреността. Обичат културният живот, разходките и екскурзиите. Радост в 
ежедневието им са планираните посещения на деца и младежи. 
Персонала на Дома подкрепя потребителите във всички аспекти на живота, като те имат 
право самостоятелно да избират своето меню, дейностите, с които ще се занимават в 
ежедневието, право на отпуск и избор, кога да се осъществи той. Винаги на 
потребителите се оказва съдействие за контакти с близките си хора, като могат да бъдат 
посещавани, да се свързват по телефон и с видео връзка. Периодично посещават 
културни мероприятия в Дома и извън него. Включват се в екскурзии и разходки. Всичко 
това способства тяхното обогатяване и оживяване. 
Прегледа на изготвените индивидуални оценки за подкрепа и индивидуални планове за 
подкрепа отговарят на потребностите на лицата и способстват за постигане на 
резултатите по задоволяване на индивидуалните потребности на потребителите. 
Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа се 
актуализират в съответствие с чл.33, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалните услуги, като всяко лице, което ползва социална услуга, може да поиска 
актуализиране на своите индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за 
подкрепа, като доставчикът е длъжен да изготви актуализирана оценка и в зависимост от 
изводите да изготви актуализиран план за подкрепа или да потвърди съществуващия 
план. Ако не бъдат актуализирани по желание на потребителя, следващата актуализация 
се прилага в съответствие с чл.34, ал.1, т.4, не по – късно от 12 месеца от подписване на 
договора за ползване на социалната услуга и чл. 35, ал. 1 при необходимост. 
Световна тенденция е, че възрастните хора в много по – голяма степен са изложени на 
риск от социална изолация и в съчетание с хронични заболявания, се появява риск от 
невъзможност да покриват елементарно необходимите човешки потребности, 
включително невъзможност да се грижат за себе си. С напредването на възрастта 
проблемите се задълбочават, което засилва потребността им от ползването на социални 
услуги.  
Потребителите настанени и ползващи социални услуги в Дом за стари хора – гр. 
Казанлък, ул. Петьо Ганин №52 се чувстват добре в средата на Дома. Получават нужните 
условия, внимание, уважение и грижи, от които се нуждаят за един спокоен, ползотворен, 
добър и достоен живот.  
 
Персонал: 
В Дома за стари хора броя на длъжностите по щат е 54. Осигурен е необходимия брой 
служители с отговарящо образование и професионална квалификация, съобразно 
изискванията и спецификата на работа. Дома се управлява и ръководи от директор 
назначен от кмета на общината.  
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Възрастовата характеристика на персонала е с превес на служителите на възраст от 31 до 
60 години. Работи се и с доброволци, когато условията го позволяват. Малка част от 
персонала 11 човека живеят в други населени места, като 5 от тях се придвижват с личен 
транспорт, а 6 с извън градски автобус.  
Провеждат се въвеждащи, надграждащи и специализирани обучения за служителите, 
работещи директно с потребителите.  
Поради въведените противоепидемични мерки в страната, извършването на супервизии 
на персонала беше преустановено. В Дома за стари хора е проведена една супурвизия на 
14.10.2022 г. на тема: "Предотвратяване и преодоляване на конфликтни ситуации с 
потребители и членове на екипа. Управление на конфликти". В хода на срещата 
персонала се запозна с природата на конфликтите и ефективни техники за превенция, 
преодоляване и справяне с конфликтни ситуации. Управление на конфликтите с 
потребители и между екипа чрез разискване и работа по конкретни практически случаи. 
Темата на супервизията и водещия са приети много добре от целия персонал. 
Проведената супервизия се отрази добре върху работата на персонала, както и върху 
взаимоотношенията между тях. 
По отношение на компетенциите на персонала те са на добро ниво. По – голямата част 
от служителите имат положителна нагласа към бъдещата реформа на домовете.  На лице 
е добра комуникация, обмяна на информацията в устна и писмена форма – чрез работни 
срещи, ежедневна комуникация с персонал и потребители, писмени насоки за работа, 
заповеди. Има и  добри практики с потребителите в дома.  
Осигурена е възможност за участие в обучения, възможности за самостоятелност и 
контрол при изпълнение на рутинни задачи.  
Въз основа на оценката на трудовото изпълнение и на комуникацията със служителите 
се установяват силните страни на всеки служител и му се предоставят възможности за 
тяхното прилагане. 
Ръководителят насърчава поддържането на добри взаимоотношения между членовете на 
екипа и с него. Насърчава подчинените  си да  разпределят равномерно във времето 
задачите си, за да се намали стреса на работното място. Оказва подкрепа на членовете на 
екипа при разрешаване на специфични казуси. 
Делегирани са права и задължения на служителите. Поведението на ръководството и 
служителите на организацията се основава на възприетите професионални и етични 
норми в социалната работа.  
Уважението към личността е основата на всички контакти между служители и 
потребители. Зачита се приносът и идеите на всеки член на екипа. Провеждат се редовни 
срещи. 
В Дома за стари хора потребителите са в центъра на работата, предлагат се качествени 
социални услуги. Водещите корективи са уважение, отговорност, съобразяване с 
желанията на потребителите, екипност, професионализъм, коректност.  
Необходимо е да се провеждат повече супервизии с цел да се осигури специализирана 
подкрепа на персонала и консултации, както и участие в повече специализирани 
обучения. 
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След обследване на персонала за предстоящото реформиране на социалната услуга Дом 
за стари хора са положително настроени, като изразяват съгласие и желание за 
съдействие в процеса по реформа. 
 
Материална база: 
Сградата е построена през 1967 г. за Дом за стари хора. През 2005 г. е  извършен  основен 
ремонт, съобразен  с  европейските  стандарти  за  предоставяне  на социални усруги. 
Ремонта включва: пълна реконструкция на покрива, поставена топлоизолация на 
покрива и стените на жилищната сграда, подменена ел. и ВИК инсталации, сменена 
дограма, измазване, боядисване, ремонт на бани и тераси.  
Масивната железобетонна сграда, в която се помещава Дома за стари хора е санирана, 
със застроена площ 559 кв. м. на четири етажа. Допълващо застрояване с площ 234 кв. м. 
с брой етажи: 2. 
На сутерена са разположени: перално помещение, котелно помещение и склодове.  
На първия етаж на пристройката са разположени: столова и складове за хранителни 
продукти. На втория етаж на пристройката е административния сектор – кабинети на 
директор, счетоводител, домакин и ст. медицинска сестра, касиер, мед. сестри, лекар, 
манипулационна стая, стая на соц. работници, санитарен възел. Жилищната сграда е на 
четири етажа. На всеки от етажите има разположени спални помещения за един, двама 
или трима потребителя, като всяка стая има санитарен възел и тераса. Разположени на 
всеки етаж са всекидневна зала с  телевизор. Свързаността на етажите се осъществява по 
вътрешни стълби и с асансьор. Отоплението е локално, работещо с промишлен газьол – 
нафта.  
Има изграден кухненски блок със столова. От 24.09.2012 г. кухненския блок е обособен 
в разливна. Столовата е просторна и светла, с достатъчно на брой маси и столове. На  
втория етаж се намира малка трапезария за трудно подвижни домуващи. 
Броя на спалните помещения са 58 броя с общо 122 легла в тях, от които: 
 13 стаи с по 1 легло 
 26 стаи с по 2 легла 
 19 стаи с по 3 легла 
Всяко спално помещение е оборудвано с легло, индивидуален шкаф, маса, стол, ракла и 
гардероб за всеки потребител. 
Вътрешното пространство в основната сграда е организирано във фоайета и обзаведени 
дневни с телевизори и занимателен кът на всеки етаж, осигуряващи социални контакти 
и занимания. Подходящо оборудвани кабинети за рехабилитация, физиотерапия, 
фризьорски салон, медицински изолатор, стаи за персонала, архив и складове. 
Има изградена широка рампа за инвалидни колички на главния вход на Дома и втора 
рампа пред манипулационната, свързваща фоайето с първия етаж. 
Домът за стари хора разполага с добре поддържано дворно пространство, с площ 8382 
кв. м., с обособени градинки със засадени дървета и цветя, беседка, чешма, пейки за 
отдих на потребителите и бетонни пешеходни алеи.         
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Раздел трети: Източници на финансиране 
Реформирането на Дома за стари хора ще се осъществи със средства от Механизма за 
възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 
„Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед 
реформиране на съществуващите домове за стари хора“. 
Средствата от Механизма за ПВУ се предоставят от Ръководителя на структурата за 
наблюдение и докладване с договор за финансиране въз основа на одобрено 
предложение за изпълнение на инвестиция. Средствата по процедурата се предоставят 
чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение 
на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР. КАЗАНЛЪК, 
УЛ. П. ГАНИН” №52: 
Дейностите по реформиране на домовете за стари хора, които ще се извършат в рамките 
на Националния план за възстановяване и устойчивост са свързани с извършване на 
строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на 
съществуващата материална база на домовете за стари хора в пълно съответствие със 
стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна 
възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Според 
необходимите дейности за привеждане в съответствие със стандарта на материалната 
база на съществуващите домове за стари хора проектите най-общо ще включват 
ремонтни дейности, в т.ч. вътрешни преустройства, реконструкция, пристрояване и/или 
ново строителство. Дома за стари хора ще бъдат приведен в пълно съответствие с 
изискванията за осигуряване на достъпна среда и енергийна ефективност. 
Съществуващата материална сграда е изградена по начин, по който може да се извършат 
необходимите преустройства, така че да отговаря на стандартите и критериите заложени 
в Наредбата за качество на социалните услуги. Част от действията, които следва да бъдат 
извършени са следните: 

- Частичен ремонт на Вик система; 
- Основен ремонт на парна инсталация, тръби и радиатори; 
- Изграждане на асансьор с подходящи размери за инвалидна количка; 
- Изграждане на видеонаблюдение, обхващащо външните входове към основната 

сграда, както и в общите фоайета и коридори;  
- Изграждане на пожароизвестяване по стаите на потребителите; 
- Подобряване на системата за повикване, а именно във всички помещения, които 

се ползват от живущите, снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал, в т.ч. и в 
тоалетните помещения. Оповестителната система освен, че трябва да подава сигнал в 
случай на инцидент (задействане при инцидент, например при падане в банята да се 
дръпне въжето на алармения бутон) е препоръчително и да е т.н. „умна“ система. В тази 
връзка, оповестителната система следва да има поне две нива: от потребител до персонал 
на територията на дома и от потребител/член на персонала до медицинско или друго 
лице, чиято експертиза е нужна за момента или до близките на потребителите. 
Оповестителният бутон да разполага с няколко секции, които да позволяват подбор на 
съобщенията по спешност и вид, с възможност за провеждане на разговор за отсяване на 
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позвънявания погрешка, с цел снемане на тревожност и по конкретно 
запитване/оплакване. Оповестителният бутон да дава съобщение само до адресата (без 
да се обезпокояват групи хора от другите потребители/персонал на етаж/коридор/стая) с 
възможност за обратно съобщение до подателя – по възможност гласово/видео, така че 
адресатът да може да види ситуацията, в която се намира потребителят и него самия и да 
реагира по-адекватно; 

- Изграждане на аварийно стълбище при евакуация от пожар; 
- Да се поставят подвижни душове с терморегулатори, които регулират топлината 

на водата; 
- Да се осигурят кранове в баните, тоалетните и кухнята с термостатични 

смесители; 
- През 2005 г е сменена дървената дограма с ПВС дограма. Необходимо е да бъдат 

премахнати праговете на вратите към терасите. При необходимост дограмата да бъде 
изцяло подменена; 

- Да се подменят вече остарелите врати на стаите с нови; 
- Да се подмени дървената ламперия по коридорите и фоайетата; 
- Да се обособят стаи за един или най-много двама потребители; 
- Да се разширят размерите на някои от съществуващите санитарни възли, така че 

да са удобни за хора, използващи помощни средства за придвижване – проходилки, 
бастуни, инвалидни колички, тоалетни столове и др.; 

- Да се монтират душове с терморегулиращи вентили; 
- Да не се допуска наличие на прагове между помещенията; 
- В коридорите да се монтират ръкохватки на всяка от стените; 
- Да се предвиди определен процент от леглата, но не повече от 30% от общия брой, 

да бъдат мултифункционални (медицински), за да се отговори на потребностите на 
лицата, които са в по-тежко здравословно състояние; 

- Доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична 
инсталация с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на 
панелите и инвертор с мощност 30kW, трифазен. Съобразно обема на сградата, предмет 
на интервенция по проекта, е допустимо ако бъде обосновано да се инсталира и 
фотоволтаична инсталация с мощност по-голяма от 30kW с оглед обезпечаването на 
собствените нужди от енергопотребление.; 

- Дворно пространство да се облагороди; 
- Да се построи зала за фитнес или фитнес на открито в двора на Дома; 
- Да се подмени мебелировката на всички потребители, като това бъде съобразено 

с капацитета на дома 122 потребителя и техните желания, като следва мебелите да нямат 
остри ръбове; 

- В коридорите и санитарните възли да се монтира сензорно осветление с цел 
енергоспестяване. 
Дейностите по реформиране и преустройство могат да бъдат допълвани и/или изменяни 
след извършването на техническо и енергийно обследване на сградата и изготвянето на 
работен технически проект. 
          
 



8 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. П. Ганин” №52 разполага с достатъчно спални 
помещения, спрямо броя на настанените лица. Преобладаващ е броят на спалните 
помещения с по две легла – 26, с по едно легло са 13, а с 3 легла – 19. В Дома спалните 
помещения са мебелирани и оборудвани по подходящ начин, създаващи уютна 
обстанавка. Има необходимост от закупуване на нови гардероби.  
В сградата и помещенията в нея е осигурен частичен достъп за хора с физически 
увреждания, ползващи инвалидни колички. Осигурен е един асансьор, свързващ всички 
етажи в сградата, но не е пригоден за ползване от лица, които се придвижват с помощта 
на инвалидни колички, което значително затруднява персонала и потребителите.  
Необходимо е изграждане на асансьор с подходящи размери за инвалидна количка. 
Общите помещения и помещенията за живеене имат естествен източник на светлина. 
За да се осигури по добра аварийна и пожарна безопасност за потребителите и 
служителите е необходимо изграждане на пожароизвестяване по стаите на 
потребителите и изграждане на аварийно стълбище при евакуация от пожар. 
Социалната услуга разполага с прилежащо дворно пространство за организиране на 
занимания на открито и отдих на потребителите. Настилката в дворното пространство е 
съобразена с потребностите на хора със затруднено придвижване. 
На лице е възможност да се запази съществуващата материална база. След като се 
изпълнят препоръките за извършване на необходимите дейности Дом за стари хора                   
гр. Казанлък ул. Петьо Ганин 52 ще отговаря на стандартите и критериите за материална 
база. 
Всички дейности по реформиране на Дома за стари хора следва да се извършат с краен 
срок до 01.01.2025 г.  
Изпълнението на Плана за реформиране на Дом за стари хора се изпълнява, при условие, 
че се гарантира спазването на принципа на партньорство и сътрудничество и е налице 
активен обмен на идеи и координирани действия между всички заинтересовани страни. 
Идентифицираните заинтересовани страни по настоящия проект за реформация са 
местна власт, конкретният Дом за стари хора, представители на институции и 
организации, работещи в социалната сфера. 
 
 
Изготвил: 
Зорница Антонова 
Началник отдел „Социални дейности“ 
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ПЛАН ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА 

Дом за стари хора 
гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ 220 
Доставчик на услугата: Кмета на Община Казанлък 
Директор:  Пенка Ганарева 
Телефон:  0884 600 283; 0431/6 45 79 
Web-site : www.dsh3-kz.org 
Facebook :  Казанлък Дсх 

Раздел първи: Кратки данни за Дом за стари хора, гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ 
220 
Дома за стари хора е социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в 
надтрудоспособна възраст без увреждания. Дома е с местоположение в гр. Казанлък,  
бул. „Ал. Батенберг“ 220. В съседство на Дома се намират жилищни блокове в ж.к. 
“Изток“. Сградата е построена през 1978 г., като детска градина. В последствие е 
преустроена в социален дом, който е открит на 01.06.1998 г. Първоначално функционира 
две години като Дом за лица над 18 години с физически увреждания. Две години по-
късно със заповед № 3 от 08.02.2000 г на Ръководителя на ОССП гр. Казанлък на 
основание чл.37 от ППЗСП и във връзка със Заповед №6 от 21.01.2000 г. на МТСП, 
профилът  се променя  в Дом за стари хора, с капацитет 62 потребителя. Капацитетът и 
местоположението на социалната услуга не са променяни. Заетостта към 30.11.2022 г. е 
47 потребители. В близост до сградата се намират Електроснабдяване – Казанлък, две 
автобусни спирки, осигуряващи  достъп на потребителите до централната част на града, 
МБАЛ „Д-р Х. Стамболски“ ЕООД, „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък“ ЕООД, 
автогара, жп гара, кооперативен пазар, магазини, културни институции като театър, 
кино, галерии и музеи. Доставчик на социалната услуга по смисъла на Закона за 
социалните услуги е кмета на община Казанлък. След провеждане на конкурс за 
длъжността директор, кмета на община Казанлък сключва трудов договор със 
спечелилото конкурса лице. Социалната услуга Дом за стари хора функционира като 
държавно делегирана дейност. Теренът и сградата са публична общинска собственост, с 
издаден Акт №937. 
 
Раздел втори:  
Съгласно § 35, ал.2 и ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 
социалните услуги в срок до две години от влизането в сила на закона всяка община, 
която управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома с цел 
съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в 
надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в 
Наредбата за качеството на социалните услуги, която е приета с ПМС №135 от 22.06.2022 
г. Всички домове за стари хора се реформират в съответствие със стандартите за качество 
на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в 
Наредбата за качеството на социалните услуги, до 1 януари 2025 г. 

 
 

http://www.dsh3-kz.org/
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За да бъде извършен анализ на нуждите за реформиране е направено оценяване в 
направленията: 

1. Потребители; 
2. Персонал; 
3. Материална база; 
4. Програми за подкрепа. 

Оценяването дава ясна картина за бъдещите дейности. Съобразно изведените изводи са 
обособени съответните препоръки. От своя страна всяка препоръка дава насоки за 
бъдещата работа, свързана с реформирането на дома за стари хора и подпомага 
определянето/формулирането на конкретни дейности.  

Потребители: 
Профила на потребителите настанени в социалната услуга Дом за стари хора е определен 
в чл.14, ал.1, т.6 от Закона за социалните услуги и е в зависимост от специфичните нужди 
на потребителите - това са възрастни хора в надтрудоспособна възраст. 
Извършена е реална оценка на потребителите в Дом за стари хора, гр. Казанлък във 
връзка с предстоящата реформа на Домовете за стари хора, като се изведоха следните 
изводи: 
При съпоставяне на съществуващите индивидуални оценки на потребностите и 
индивидуалните планове за подкрепа с извършената оценка по образец се констатира, че 
до момента индивидуалните оценки на потребностите и индивидуалните планове за 
подкрепа са подробни, отразяват индивидуалните особености на потребителите и 
отчитат конкретните им нужди от подкрепа. Оценките съдържат цялата събрана и 
анализирана информация от участващите в екипа специалисти. Плановете се изготвят 
също подробно на база на оценките. Констатацията е, че оценките на потребностите и 
индивидуалните планове показват задълбочено обследване и познаване на спецификата 
на конкретния потребител от страна на екипа и са съобразени с нуждите  му. 
Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа се 
актуализират в съответствие с чл.33, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
социалните услуги, като всяко лице, което ползва социална услуга, може да поиска 
актуализиране на своите индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за 
подкрепа, като доставчикът е длъжен да изготви актуализирана оценка и в зависимост от 
изводите да изготви актуализиран план за подкрепа или да потвърди съществуващия 
план. Ако не бъдат актуализирани по желание на потребителя, следващата актуализация 
се прилага в съответствие с чл.34, ал.1, т.4, не по – късно от 12 месеца от подписване на 
договора за ползване на социалната услуга и чл.35, ал.1 при необходимост. 
В Дома за стари хора се планират и организират различни дейности с културна, 
социализираща и образователна насоченост. Отбелязват се всички лични, национални и 
религиозни празници. В тази връзка са осигурени условия за активно участие в 
планирането, организирането и провеждането на групови, развлекателни, 
трудотерапевтични дейности и дейности по социално включване в и извън Дома за 
всички потребители според техните възможности. 
Потребителите имат свободата за провеждане на самоинициирани дейности с творческа 
насоченост и свобода на действие. 
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Поради това, че Дома за стари хора се намира в голямо населено място, културния и 
обществен живот в града е много богат.  Потребителите имат възможности активно да 
участват в него, като посещават различни мероприятия, както самостоятелно, така и 
организирано според изготвен план на институцията. В града функционират 
пенсионерски и други клубове, общинска библиотека, няколко читалища. Работи се с 
всички институции. Могат да посещават и различни църкви, според желанията си.  
На потребителите е осигурен достъп до здравни услуги, както от доболнична, така и от 
болнична помощ, според здравословното им състояние. 
Към настоящият момент няма потребители, които да не отговарят на профила на 
услугата. Удовлетворени са от предоставените им услуги, защитени са правата и 
интересите им. Не са констатирани случаи, при които да има  жертви на злоупотреба или 
насилие. Взаимоотношенията между служителите и домуващите са съобразени с 
етичните норми. Изградени са професионално-доверителни връзки. Всички потребители 
са подпомагани при вземане на решения и ползват услуги, които в максимална степен 
отговарят на техните потребности.  
 
Персонал: 
В Дома за стари хора броя на длъжностите по щат е 27,5 броя. Осигурен е необходимия 
брой служители с отговарящо образование и професионална квалификация, съобразно 
изискванията и спецификата на работа. Дома се управлява и ръководи от директор 
назначен от кмета на общината. 
Възрастовата характеристика на персонала е на възраст от 31 до 60 години.  11 човека от 
персонала живеят в други населени места, придвижват се с личен транспорт и с извън 
градски автобус.  
Провеждат се въвеждащи, надграждащи и специализирани обучения за служителите, 
работещи директно с потребителите. 
След извършеното обследване на всички служители и съпоставено с тяхната самооценка 
се изведе извода, че в дома има изграден добър екип, който работи професионално в 
тясно сътрудничество. Няма текучество на персонала, което е предпоставка 
ръководителя на услугата да познава всички от персонала и да може да преценя силните 
и слабите страни на всеки служител. Когато се установи, че липсват определени умения, 
се провеждат обучения. Всеки новопостъпил служител е запознат с Етичния кодекс, 
Правилника за вътрешния трудов ред и всички правила в услугата. Задължително се 
провежда въвеждащо обучение. Лицето работи под прякото наблюдение и напътствия на 
определен от директора специалист. Подпомага се при нужда от всички служители. Към 
момента на обследване няма незаети длъжности. Домът е разположен в голямо населено 
място, като има достатъчно здравни заведения и културни институции за качествено 
медицинско обслужване, избягване на изолацията и пълноценно участие в социалния 
живот на общността. Персоналът е обучен и постоянно усъвършенства своите знания и 
умения, като участва в многобройни обучения, конференции, работни срещи. Провеждат 
се супервизии, за повишаване на професионални умения, знания и нагласи с цел 
постигане и поддържане на професионална компетентност, гарантираща високо качество 
на социалната работа, както и за преодоляване на затруднения от професионален, 
психологически и емоционален характер на служителите. Голямо внимание се обръща 
на добрите взаимоотношения в екипа и уважителното отношение към потребителите. Не 
се допуска дискриминация по отношение на възраст, пол, етническа принадлежност, 
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увреждане и други. Спазват се приетите етични норми. Екипът приема много добре 
предстоящите реформи. Убеден, че планираните действия за подобряване на условията 
за живот на потребителите трябва да се осъществят. По отношение на влезлите в сила 
стандарти и критерии за качеството на услугата се оформя мнението, че коефициента за 
определяне на численост на персонала не отговоря на повишените изисквания за 
качество и е наложително да се преосмисли. 
В заключение може да се каже, че екипът на Дом за стари хора, гр. Казанлък, бул. „Ал. 
Батенберг“ №220 е подготвен и може да се справи с предизвикателствата на процесите, 
които предстоят. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Програми за подкрепа: 
Социалните контакти са много важни за старите хора. Тяхното ограничаване води до 
чувство на изолираност и самота. Ролята на програмите за подкрепа, които се 
разработват в Дома за стари хора е използването на разнообразни индивидуални и 
групови дейности, които да подпомагат потребителите и да насърчават активното им 
социално включване. В анализа се отчита богатата дейност в тази посока. Дори и при 
лежащо болните има индивидуална работа, която не позволява монотонност и 
еднообразие в ежедневието. 
 
Материална база: 
Домът се намира в пределите на града. Към сградата води скоро асфалтирана улица. До 
входа на дома има възможности за паркиране на автомобили. На 300 м. от институцията 
минават линии на градския транспорт, с които може да се стигне до основните културни, 
административни и финансови институции. Всички лечебни заведения за доболнична и 
болнична помощ в града се намират на не повече от 2.5-3 км. В същото време сградата е 
на тихо място без интензивно движение на автомобили и без шумово натоварване. 
Сградата  на Дом за стари хора е двуетажна масивна, построена по строителната система 
пакетно повдигани плочи  със скатен покрив. В добро техническо състояние. Подменена 
е по-голямата част от дограмата. Няма външна изолация. Отоплява се с локално парно 
на нафта. Разполага с 20 стаи с по три легла и една с две легла разположени в пет сектора, 
в които живеят потребителите. Има обособени още и медицински сектор с 
манипулационна, стая за ЛФК и клетки за физиотерапия, стая за занимания с 
потребителите на социални услуги,  административен сектор.  
Преимущество на дома е, че разполага с много добре изградена архитектурна среда за 
живот на хора с увреждания. Широките пространства, рампите и двата болнични 
асансьора  дават възможност на хората с увреждания свободно да се придвижват до всяка 
точка  на сградата и в двора с инвалидни колички и проходилки. Вратите са минимум 
110 см., няма прагове и други ограничения. Баните и тоалетните също са достатъчно 
просторни и обзаведени с помощни средства за ползване от хора на инвалидни колички. 
Институцията разполага  с оградено дворно  място от  3960 кв. м. Има алеи за разходки, 
кътове за отдих, добре поддържани тревни площи и градини, подходи. Има изградена 
беседка с барбекю, а също и вътрешен двор с кътове за сядане и цветя.  
Необходимо е преустройство, за да могат да се обособят стаи с не повече от две легла 
според изискванията на Наредба за качеството на социалните услуги, като се запази 
капацитета на услугата и се обособи стая за заместваща грижа. 
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Необходимо е саниране на сградата, изгражане на нова отоплителна инсталация, 
пребазиране на перално помещение. Оборудването и обзавеждането в сградата вече е 
доста захабено и е необходимо подновяването му. Необходимо е облагородяване на 
прилежащото пространство. 
 

Раздел трети: Източници на финансиране 
Реформирането на Дома за стари хора ще се осъществи със средства от Механизма за 
възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 
„Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед 
реформиране на съществуващите домове за стари хора“. 
Средствата от Механизма за ПВУ се предоставят от Ръководителя на структурата за 
наблюдение и докладване с договор за финансиране въз основа на одобрено 
предложение за изпълнение на инвестиция. Средствата по процедурата се предоставят 
чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение 
на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР. КАЗАНЛЪК, 
УЛ. П. ГАНИН” №52: 
Дейностите по реформиране на домовете за стари хора, които ще се извършат в рамките 
на Националния план за възстановяване и устойчивост са свързани с извършване на 
строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на 
съществуващата материална база на домовете за стари хора в пълно съответствие със 
стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна 
възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Според 
необходимите дейности за привеждане в съответствие със стандарта на материалната 
база на съществуващите домове за стари хора проектите най-общо ще включват 
ремонтни дейности, в т.ч. вътрешни преустройства, реконструкция, пристрояване и/или 
ново строителство. Дома за стари хора ще бъдат приведен в пълно съответствие с 
изискванията за осигуряване на достъпна среда и енергийна ефективност. 
Съществуващата материална сграда е изградена по начин, по който може да се извършат 
необходимите преустройства, така че да отговаря на стандартите и критериите заложени 
в Наредбата за качество на социалните услуги. Част от действията, които следва да бъдат 
извършени са следните: 

1. Материална база 
- Цялостен ремонт на сградата с дострояване на помещения; 
- Обособяване на нови стаи за потребителите и изграждане на баня и тоалетна в 

тях;  
- Обособяване на допълнителни помещения за занимания; 
- Цялостна подмяна на подовата настилка с противоплъзгащо покритие; 
- Монтиране на ръкохватки на стените за по-лесно придвижване; 
- Мерки за енергийна ефективност: Саниране на сградата; Доставка и инсталиране 

върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 
30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на панелите и 
инвертор с мощност 30kW, трифазен. Съобразно обема на сградата, предмет на 
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интервенция по проекта, е допустимо ако бъде обосновано да се инсталира и 
фотоволтаична инсталация с мощност по-голяма от 30kW с оглед обезпечаването 
на собствените нужди от енергопотребление; Преминаване от отопление на нафта 
към отопление на газ пропан- бутан с подмяна на цялата отоплителна система или 
термопомпа. 

- Изграждане на гараж за служебния автомобил; 
- Изграждане на ново перално помещение във вътрешен двор; 
- Ремонт на асансьори; 
- Покриване на подхода към административен сектор за придвижване на хората с 

увреждания; 
- Изграждане на видеонаблюдение, обхващащо външните входове към основната 

сграда, както и в общите фоайета и коридори;  
- Изграждане на сигнална инсталация от стоите на потребителите към медицински 

кабинет; 
- Изграждане на фитнес на открито; 
- Подмяна на външните настилки и облагородяване на парковото пространство; 
- Покриване на терасите на втори етаж с удължаване на покрива или монтиране на 

тенти; 
- Подменяна мебелировката на всички потребители, като това бъде съобразено с 

капацитета на дома 62 потребителя и техните желания, като следва мебелите да 
нямат остри ръбове; 
2. Потребители 

- Настаняване на потребителите в подходяща сграда до завършване на  ремонтите 
намиране на подходящо място, преместване, настаняване, преместване след 
приключване на ремонтните дейности; 

- Дейности, свързани със стресовите фактори в новата среда до завършване 
ремонтните дейности, подходът трябва да бъде изключително щадящ,  придружен 
с  предварителна   подготовка,  за  да  се  избегне  повишената  тревожност  и/или 
емоционален срив, и риска за здравето на потребителя; 

- Подготовка на потребителите за преместването в новите ремонтирани 
помещения, участие в обзавеждането на бъдещите стаи. 
3. Персонал 

- Разкриване на допълнителни длъжности - при нужда. 
- Въвеждане на нови процедури, правила, длъжностни характеристики, програми 

за грижи и за оказване на подкрепа и т.н, във връзка с изискванията на Наредба за 
качеството на социалните услуги. 

- Осигуряване на постоянна супервизия и подкрепа на служителите от социалната 
услуга.  

- Постоянно повишаване на квалификацията (знанията и уменията) на персонала, 
включително специфични умения, чрез ежегодно планиране на провеждането на 
обучения и консултации.  
4. Програми за подкрепа 
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- Разширяване на дейностите във вече съществуващите програми за подкрепа, 
които обхващат по-добре нуждите на потребителите и гарантират още по-
пълноценно включване в живота на общността 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Процесът по реформа на Дом за стари хора е труден, сложен и продължителен процес, 
който ще постави участниците пред множество рискове както по отношение на начина, 
по който се случва самия процес, така и по отношение на устойчивостта на резултата. 
На лице е възможност да се запази съществуващата материална база. След като се 
изпълнят препоръките за извършване на необходимите дейности Дом за стари хора                   
гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг“ 220 ще отговаря на стандартите и критериите за 
материална база. 
Всички дейности по реформиране на Дома за стари хора следва да се извършат с краен 
срок до 01.01.2025 г. 
Изпълнението на Плана за реформиране на Дом за стари хора се изпълнява, при условие, 
че се гарантира спазването на принципа на партньорство и сътрудничество и е налице 
активен обмен на идеи и координирани действия между всички заинтересовани страни. 
Идентифицираните заинтересовани страни по настоящия проект за реформация са 
местна власт, конкретният Дом за стари хора, представители на институции и 
организации, работещи в социалната сфера. 
 

Изготвил: 

Зорница Антонова 
Началник отдел „Социални дейности“ 


