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  8. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Социалната сфера е една от най-трудните за показване на резултати, защото 

нуждите са много, а ресурсите – ограничени. Всеки един социален случай носи своята 

лична история. Радваме се, че през тези 4 години екипът успя да постигне много и имаме 

амбицията да го надградим. 

Пример за това е фактът, че Сандански стана първият необластен град със 

собствена ТЕЛК комисия. Над 2500 наши съграждани ще пестят средства и време. За 

някои от тях това е огромна помощ, защото нямат физическата възможност да се 

придвижват до Благоевград. 

Радваме се за това постижение и сме мотивирани да постигаме още много в името на 

най-нуждаещите се хора, които живеят в нашата община. 
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 8. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Постижения: 

 

▪ Сандански стана първият град с ТЕЛК комисия извън областните центрове. 

Благодарение на активната работа на ръководството на болницата и осигурената 

материална база от общината и доброто сътрудничество с медицинските органи, 

хората със заболявания вече не трябва да пътуват до Благоевград за тези 

административни процедури. Това ще спести на нуждаещите се много средства и 

затруднения. Регистрираните с ТЕЛК решение в Община Сандански към този 

момент са над 2500 души; 

 

 
 

▪ Хората в неравностойно положение и най-възрастните вече имат достъп до 

всички административни услуги в общината. През 2016 г. по проект „Красива 

България“ изградихме асансьор за хора със затруднено придвижване. Това улесни 

достъпа им до сградата на общинска администрация. Инвестицията бе в размер на 

120 хил. лв., а съоръжението промени облика на общината. Сега тя е една модерна 

и красива публична сграда; 
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▪ Чрез европейско финансиране гарантирахме заетост на 54 човека в 

неравностойно положение. Това стана възможно след като общината спечели и 

успешно изпълнява проект „Независим живот за гражданите на Сандански“. 

Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; 

 

▪ Закупихме нов, специализиран автомобил за хора с увреждания на стойност 30 

хил. лв. Той може да бъде използван от хора в затруднено положение за 

посещението на лечебни заведения и за получаване на административно 

обслужване; 

 

 
 

▪ Изградихме две социални услуги – Център за социална рехабилитация и 

интеграция и Център за обществена подкрепа. В тях деца и възрастни могат да 

ползват безвъзмездно специализирана помощ в няколко направления. 

Центровете предоставят психологическа подкрепа и помощ на деца и семейства в 

риск, имат на разположение логопед, който работи с най-малките и 

физиотерапевтична помощ за хора с двигателни проблеми. Всички услуги са 

напълно безплатни. Центърът се изгради благодарение на успешно реализирания 

проект „Активно включване в община Сандански“; 
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▪ Повече от 40 деца със специални потребности бяха обхванати от проекта „И аз 

мога“. Чрез игри и доброволчески инициативи те придобиха различни знания и 

увереност, че могат да бъдат пълноценни членове на обществото; 

 

▪ Всяка година по време на най-светлите християнски празници – Коледа и 

Великден, 150 семейства и хора в нужда получават социална помощ под формата 

на хранителни пакети с най-нужните продукти; 

 

▪ Всички инфраструктурни проекти в Община Сандански са съобразени с 

потребностите на хората в затруднено положение. Организирахме и среща с 

жителите със специални потребности. Те ни помогнаха и посочиха ключови 

градски части, към които вече променяме достъпа; 

 

▪ Защитено бе финансиране от 30 хил. лв. от държавния бюджет и осигурено 

такова в размер на 36 хил. лв. от общинския бюджет за ново оборудване и 

обзавеждане на Домашния социален патронаж. Изключително важен обект за 

социалната система на общината. В него се приготвят над 9 хил. хранения за 

общинската болница и за хора в нужда. Сега оборудването и материалната база 

отговарят на най-високите технически стандарти. 

 


