
 

            

 

Р е з ю м е  

от проведена фокус група за подготовка на План за интегрирано развитие на                             

Община ДЖЕБЕЛ – 2021 - 2027 г. на тема: 

 “Социални дейности и здравеопазване““ 

18 февруари 2021 г., гр.Джебел, Заседателна зала – Община Джебел 

 

                На 18 февруари 2021 г. в заседателната зала на Община Джебел, в рамките на 

графика  за изработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 

2021 – 2027 г., се проведе фокус група на тема „Социални дейности и здравеопазване“  

В дискусията взеха участие социални работници, общественици, лекари, общински 

съветници и експерти, работещи в местната администрация. Представители на работната 

група, подготвяща ПИРО за 2021-2027 г., посочиха някои основни изводи за състоянието 

на сектора в общината, които ще залегнат и в готвения ПИРО.  Участниците бяха 

запознати с важността на ПИРО за цялостното развитие на община Джебел и с приетия 

интегриран подход за обвързване на всички местни политики в комплексни действия за 

постигане на максимални резултати.  Беше изтъкната и ключовата роля на местните 

общности за активно генериране на проектни идеи и пътища за тяхната реализация. 

Представена бе и целта на проучването на мнението на заинтересованите лица и 

експертите, и принципите, по които се провежда - включително начинът на събиране на 

информация и гарантираната конфиденциалност при използване на данните. Изяснено бе, 

че „Фокус групата не е за оценка на знанията на всеки, а за изследване на проблема. 

Мненията на участниците могат да се различават, но в това е стойността на тяхното 

проучване.“ Представен бе и начинаът на провеждане на фокус групата: времетраене, 

записки/запис, възможност за отказ да се отговори на въпрос, възможност за отказ от 

продължаване и др. 

След представяне на гостуващите експерти се посочиха и участниците:  позиция, 

която заемат, опит в сферата, опит в процеса на анализиране на потребности и планиране 

на политики и др. 

 

        ОСНОВНА ЦЕЛ - Постигане на позитивна промяна във всички 

сфери на живот и превръщане на община Джебел в привлекателен 

център за инвеститори и съвременно място за живеене и работа. 

 

      Разгледани бяха състоянието на социалните дейности и здравеопазването в общината и 

генерирани идеи за бъдещето им развитие.    

 



 

            

       В проведената фокус група участниците бяха стимулирани да представят позициите 

си за състоянието на социалния сектор и здравеопазването в община Джебел и да посочат 

желаните посоки за тяхното бъдещо развитие. Стремежът бе да се съдейства за 

утвърждаването на интегриран подход в социалната област и здравеопазването като част 

от цялостната стратегия за развитието на района. Обсъдени бяха основните проблеми в 

здравеопазването и социалната сфера,  взаимодействието между отделните институции 

при формирането на политиките в областта на социалните услуги и развитие. Сред 

ключовите проблеми, свързани с предоставянето на социални услуги на територията на 

общината, бяха откроени липсата на квалифицирани кадри; ниското ниво на заплащане на 

труда; трудният достъп до социални услуги в някои отдалечени селища и други. Особено 

внимание бе отделено на проблемите в ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: - липсата на достатъчно 

лични лекари и специалисти; наличието на немалко здравнонеосигурени жители на 

общината; оставането без медицински грижи на много възрастни хора в отдалечените 

селища, особено в ситуацията на пандемията от COVID-19 и др. 

       Участниците във фокус групата споделиха ценни реалистични идеи и предложения за 

преодоляването на наследените социални проблеми и за развитие през следващия 

седемгодишен програмен период.   

        Някои от конкретните  идеи и предложения бяха свързани с:  

 СЪЗДАВАНЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ В ДЖЕБЕЛ; 

 СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА – СОЦИАЛНА УСЛУГА ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП; 

 СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНА БОЛНИЦА – ИДЕЯ ОТПРЕДИ ГОДИНИ, НО ВСЕ 

ОЩЕ НЕРЕАЛИЗИРАНА; 

 СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ; 

 СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД СЪС СРЕДСТВА ЗА СЕМЕЙСТВА С 

РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ; 

 ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ ДА ИЗВЪРШВАТ ПРЕГЛЕДИ ПРИ 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕН ГРАФИК;  

 ОРГАНИЗИРАНЕ НА СКРИНИНГИ С МБАЛ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 

БОЛНИЦИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ; 

 МЕРКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЛЕКАРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИТЕ 

ПРАКТИКИ ЗА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ; 

 УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ „ДЖЕБЕЛ“  (ИЛИ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЖЕБЕЛ“) 

      Експертите, участващи в дискусията, изложиха и конкретни идеи и проекти във фаза 

на одобрение на самата общинска администрация, които биха допринесли за развитието 

на социалния сектор и здравеопазването, за да се постигне позитивна промяна във всички 

сфери на живот и превръщане на община Джебел в привлекателно  място за живот, работа 

и развлечения. 

  Приложения: 1. Фотографии; 

                         2. Списък на участниците във Фокус  групата.    

    


