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В началото на тази година МТСП стартира Проект за 

социално включване със заем от Световната банка в 

размер на 40 млн. евро. Община Айтос откликна на тази 

възможност и изпрати проектната си идея за 

разширяване на обхвата на услугите, свързани с 

грижата за децата. Предложението за „Интегрирани 

услуги за социално включване на деца до 7 години и 

техните семейства от община Айтос” е класирано за 

представяне на пълна проектна документация. Община Айтос отговаря на всички основни 

критерии, свързани с относителния дял на подпомаганите чрез месечни социални и 

семейни помощи деца, многодетни семейства и самотни родители със социални помощи, 

деца с увреждания и т.н.  

Проектът е насочен към деца и семейства в рискови групи. Дейностите по проекта са 

свързани с формиране на умения за отглеждане на деца до 3-годишна възраст. За децата 

до 7 години услугите са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на 

училищната готовност. Става дума за 500 деца от 0 до 7 години и 808 родители на деца, 

включени в услугите. Общият брой на потенциалните потребители по проекта ще е над 

2000 души.  

Общата стойност на проектното предложение на Община Айтос е за над 400 000 лв., със 

съфинансиране от Община Айтос в размер на 16 хил.лв. Предвижда се изграждане на 

„Център за директна работа” в сградата на бивша детска градина. Продължителността на 

проекта е 24 месеца, от които 6 месеца - за провеждане на тръжни процедури и 

строително-ремонтни дейности и 18 месеца - за предоставяне на услугите. В рамките на 

проекта ще се извърши ремонт на първия етаж на сградата, която е общинска собственост. 

Помещенията, в които ще бъдат предлагани услугите по Проект „Социално включване” са 

с приблизителна площ от 230 кв.м.  

В дейностите по проекта ще работи екип от специалисти за подобрена готовност на  децата 

за включване в образователната система, за по-висока здравна култура и подобрена 

превенция за здраве.  

Основната цел на Община Айтос по този проект е да работи за подобряването на 

социалната инфраструктура и създаването на по-добра среда за въвеждане на интегрирани 

услуги и подход за ранна интервенция на деца в риск и техните семейства.  

Една от услугите е здравна консултация за деца от рисковите групи. В нея ще бъдат 

обхванати деца, отглеждани в семейства с нисък социален статус и ниска степен на 

образование, деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа и живеещи в лоши 

битови условия, както и деца непосещаващи детски заведения. За профилактика, 

подобряване на здравословното състояние и недопускане на детски заболявания е 

планирано редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на 

бебетата и децата - от 0 до 3 години и от 3 до 7 години.  

Етническата структура на населението на община Айтос предполага и специални грижи за 

адаптирането на децата към детска градина и училище. За проблемите за децата, 

произтичащи от тази специфика е включена и услугата «Интеграция на децата в детските 

градини и в предучилищните групи и класове», която ще се предоставя чрез различни 

дейности от специално подготвен екип.  



 

 

 

 


