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АЗ Агенция по заетостта към МТСП 
АСП Агенция за социално подпомагане 
АХУ Агенция за хора с увреждания 
ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване 
ДАЗД Държавната агенция за закрила на детето 
ДБТ Дирекция Бюро по труда 
ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителски грижи 
ДДМУИ Дом за деца и младежи с умствена изостаналост 
ДДУИ Дом за деца с умствена изостаналост 
ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 
ДП Домашен помощник 
ДРСЗ Дирекция “Регионална служба по заетостта” 
ДСП Дирекция „Социално подпомагане” 
ДЦДМУ Дневен център за деца и младежи с увреждания 
ДЦДМУИ Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост 
ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 
ЕКПО Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН 
ЗЖ Защитено жилище 
ЗМБ Звено “Майка и бебе” 
ЗМО Звено за мониторинг и оценка 
КСУ Комплекс за социални услуги  
ЛА Личен асистент 
МБАЛ Многопрофилна болница за амбулаторно лечение 
МЗ Министерство на здравеопазването 
МОМН Министерство на образованието, младежта и науката 
МТСП Министерството на труда и социалната политика 
НЖ Наблюдавано жилище 
НПО Неправителствена организация 
ОЗД Отдел “Закрила на детето” 
ОПРЧР Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 
РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 
РЗОК Регионална здравно-осигурителна каса 
Д „СП” Дирекция „Социално подпомагане” 
РИО на МОМН Регионален инспекторат по образование към Министерството на 

образованието, младежта и науката 
РИОКОЗ Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве 
РПУ Районно полицейско управление 
РЦЗ Регионален център по здравеопазване 
РЦПИОВДУСОП Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и 

възпитание на деца и ученици със специални образователни 
потребности  

СА Социален асистент 
СИ Специализирана институция 
СОП Специални образователни потребности 
СУ Социална услуга 
ТЗ Техническо звено за деинституционализация към УНИЦЕФ и АСП 
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 
ЦОП Център за обществена подкрепа 
ЦРДУ Център за работа с деца на улицата 
ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 
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РАЗДЕЛ І 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият годишен мониторингов доклад  за област Видин е етап от процеса на 

стратегическо планиране и развиване на социалните услуги, заложени в Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в област Видин /2010-2015/. 

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Видин (2010 – 2015 г.) 
е разработена като секторна политика в област Видин и e утвърдена от Областния съвет за 
развитие и Областния управител през март 2010 г. Тя е създадена в процес на партньорство 
между заинтересованите страни в област Видин – областна администрация, общински 
администрации и съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане 
(АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и 
местни граждански организации (НПО). Стратегията е разработена с подкрепата на областна 
администрация Видин и е координирана от Регионалната дирекция „Социално подпомагане” 
(РДСП) Видин с техническа помощ от страна на УНИЦЕФ.  

Инициативата за областно планиране на социални услуги в област Видин е подкрепена и 
от МТСП и АСП, в синхрон с националните приоритети на социалната политика и с 
приоритетите в програмата на УНИЦЕФ за България. Инициативата пилотира комплексен модел 
за планиране, разработване и осигуряване на услуги на областно равнище, като по този начин се 
гарантира изграждането на една по-ефективна и ефикасна система за предоставяне на социални 
услуги и използване на структурните фондове на Европейския съюз. 

Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във 
всяка от общините на територията на областта. В географско отношение стратегията покрива 
всички общини на територията на област Видин.  

Областната стратегия е основа за разработване на Общински стратегии за развитие на 
социалните услуги в конкретните общини. През 2010г. с решения на Общинските съвети са 
приети всички Общински стратегии. 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги е утвърдена от Областния съвет за 
развитие в област Видин. Решението е взето на заседание и е записано в протокол № 
22/05.03.2010. 

Областната стратегия за социалните услуги цели да превърне област Видин в регион с 
достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобреното 
качество на живота, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за 
индивидите и общностите в риск. 

В рамките на изпълнение на приоритетните направления, заложените мерки и дейности са 
насочени към  развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво, подобряване на 
достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на 
системата за социални услуги и използването на различни национални или структурните фондове 
на Европейския съюз.  

Постоянният вътрешен мониторинг се осъществява с прякото участие на всички 
заинтересовани страни – Областна администрация, общини, Регионалната дирекция за социално 
подпомагане (РДСП), дирекциите „Социално подпомагане”, доставчици на услуги.  

Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на екипа на Звеното за 
мониторинг, сформиран със Заповед №ОС-0104/1 от 08.04.2010 година на Областен управител на 
област Видин, което обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от 
социални услуги в област Видин, за периода 2010 година.  
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2. Цели и задачи на мониторинга и оценката  
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и 

програми в социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни интервенции като 
Областната стратегия за социалните услуги в област Видин. Резултатите от мониторинга и 
оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните 
направления и целите, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на 
изпълнението. 

 Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са: 

1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната 
среда в област Видин, чрез: 

• Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията; 

• Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на 
предоставяните услуги и подкрепа; 

• Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението 
на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на 
човешките ресурси. 

2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на 
областно и общинско ниво, чрез: 

• Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности/ 
услуги; 

• Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на 
планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на 
дейности и резултати; 

• Анализ на резултатите от мониторинга в сравнение със заложените количествени и 
качествени индикатори в Плана за действие; 

• Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на 
стратегията – общини, външните доставчици на услугите, свързани сектори и др. за 
подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.   

3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от 
изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на целевите рискови групи. 
Оценката обхваща следните критерии:  

• Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните проблеми 
и конкретните потребности и възможности на рисковите групи; 

• Ефикасността на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по отношение 
на обема на дейностите, спазването на времевия график, планираните / вложените 
ресурси;   

• Ефективността – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, както 
и на степента на обхващане на целените групи, индивиди и общности в риск от 
изпълнените дейности. Качеството на предоставените социални услуги се оценява през 
призмата на ефекта и ползите за потребителите при задоволяването на техните 
потребности - индивидуални и общи за рисковата група; 

• Въздействието на Областната стратегия върху общия социален контекст, степен на 
постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени 
промени в състоянието на социалната среда и рисковите групи; 
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• Устойчивостта на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и 
продължението им след времевата рамка на Стратегията. 

4. Да осигури системното актуализиране на Областната стратегия, подобряването на 
политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните 
услуги и мерки чрез: 

• Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по 
отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели на 
интервенцията;  

• Препоръки и текуща, актуална информация за оперативно препланиране на дейностите 
и следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности – социални услуги и 
мерки; 

• Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на 
вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални 
потребности; 

• Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството 
на социалните услуги по места; 

• Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на 
Областната стратегия и мултиплициране на натрупания опит по места. 

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна 
Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общините и структурите, 
които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация и 
обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и 
оценка са задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията. 

Основният подход в процеса на мониторинг е участието, който включва и обратна връзка 
от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи 
допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира 
съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и 
резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от 
прилагането на препоръките на практика. 

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие 
с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за 
решаване на критичните социални проблеми на жителите на областта. Приоритетните 
направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и 
до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване. 

Избраните за наблюдение приоритетни направления за съдържанието на социалните 
услуги включват: 

1. Превенция за деца и семейства в риск  

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към 
превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата, 
превенция на изоставянето и настаняването на деца в СИ; развитие на приемна грижа и 
осиновяване; работа с деца с поведенчески проблеми, асоциалното поведение и насилие; закрила 
на деца, жертви на насилие, малтретиране и неглижиране; съдействие на деца, отпаднали или в 
риск да отпаднат от училище. 

2. Деинституционализация на грижите за децата 

Деинституционализацията на грижите за деца и възрастни ще донесе коренната промяна в 
социалните услуги в област Видин, закриване и трансформиране на специализираните 
институции за деца в рамките на Стратегията. Деинституционализацията се осъществява чрез 
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развитието на максимално широка мрежа от услуги с цел извеждане на децата от 
специализираните институции, превенция на изоставянето и подкрепа за семействата в риск за 
подобряване на грижата за децата в семейството. 

3. Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи 

Усилията са насочени към развитие на местните общности в неравностойно положение и 
уязвимите изключени групи, съхраняване на човешкото достойнство и социалната 
справедливост. Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на подкрепа за 
пълнолетните лица в неравностойно социално положение, чрез осигуряване на достъп до 
качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не са принудени да напускат 
своя собствен дом и общност, а да подобрят достъпа си до здравни услуги и образование, да 
получат шанс за интегриране на пазара на труда. 

4. Грижа за старите хора 

Създаване на условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване 
качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим 
живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са 
съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот. 

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за 
социално включване в област Видин са: 

• Уязвими семейства с деца в риск;  

• Деца, отглеждани в специализирани институции; 

• Деца в риск, включително необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; 

• Хора с увреждания;  

• Етнически общности в неравностойно положение, които живеят в социална изолация и 
структурна бедност; 

• Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени места, без 
достъп до социални и др. услуги; 

• Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в изолирани селски райони 

 

РАЗДЕЛ ІІ  

Отчет по изпълнение за 2010 година, съгласно приетия Годишен план за 2010 година  

І. Участия в обучения 

08-09.04.2010г.-национална среща в гр.Хисар на тема ”Нови подходи в политиката за 
подкрепа на децата, семейството и уязвимите групи”, организирана от МТСП с подкрепата на 
УНИЦЕФ 

-20-22.04.2010г.- работна среща в гр.Русе за подготовка на екипите за предстоящи прегледи 
на случаите на деца, които са настанени в Домове за деца в пилотните области /Перник, Русе и 
Видин/, организирана от УНИЦЕФ 

-19-21.05.2010г.- специализирано обучение за екипите от Звената за мониторинг и оценка, 
предвидени в Областните стратегии за развитие на социалните услуги и мерки за социално 
включване /2010-2015г./ в гр.Ловеч с участието на директорите на РДСП и експерти от Видин, 
Перник и Русе, присъстват и представители на областните администрации. Организирано от 
УНИЦЕФ 

      -20-22.07.2010г.- обучение в гр.София по мониторинг и оценка на изпълнението на 
областната стратегия за социални услуги.Организирана от УНИЦЕФ. 
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� Участие в официалното стартиране строежа на Комплекса за социални услуги 
Видин 

� Среща на координационния екип за извършване на мониторинг на стратегия за 
развитие на социалните услуги, във връзка със изготвяне на годишен план за 
мониторинг на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 06.08.2010г., 
08.09.2010г., 20.10.2010г. 

� Работна среща с представители на община Видин, УНИЦЕФ, представители на 
Кралство Дания, директор Д”СП” Видин във връзка със строежа на Комплекса за 
социални услуги Видин, на 27.10.2010г. заложен като главна дейност в Областната 
стратегия за развитие на социалните услуги. 

� Участие в тренинг-обучение, организирано от УНИЦЕФ за България на тема 
„Планиране на социалната услуга, органи на управление и контрол” на 17.11.2010-
19.11.2010 в гр. Видин 

� Участие в тренинг-обучение, организирано от УНИЦЕФ за България на тема 
„Финансово управление на социалните услуги” и „Управление на персонала” на 
24.11.2010-26.11.2010 в гр. Враца. 

� Участие в тренинг-обучение, организирано от УНИЦЕФ за България на тема 
„Управление на различните видове социални услуги” на 06.12.2010-09.12.2010 в гр. 
Трявна. 

 
ІІ. Отчет по приоритетни направления 

Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия е изготвило и предоставило 
на избарни доставчици на социални услуги анкетна карта, с цел извършване на проучване 
за оценка качеството на услугата сред потребителите. 

Социални услуги, определени като приоритетни за оценка на качеството: 
• Община Белоградчик – Дневен център за стари хора; 
• Община Брегово – Защитено жилище с. Куделин; 
• Община Видин – ДМСГД – седмична грижа, ЦОП – Видин, ЦСРИ – Видин, Защитено 

жилище за жени с умствена изостаналост „Александра”; 
• Община Димово – Дом за стари хора, с. Орешец; 
• Община Кула – Дневен център за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище за 

младежи и девойки с умствена изостаналост; 
• Община Ново село – ЦНСТ, с. Ново село; 
• Община Ружинци – Дом за стари хора, с. Дреновец; 
• Община Чупрене – Защитено жилище за мъже с психични разстройства. 

 

Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск 
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и 
развитието на рискови фактори по отношение на децата, чрез: 

• Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в 
специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство; 

• Конкретна цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания 
отглеждани в семейството; 

• Конкретна цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално 
включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата; 

• Конкретна цел 1.4. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и уязвими 
групи до качествено образование. 
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1. Приемна грижа 

Социална услуга в общността "Приемна грижа" е отглеждане и възпитаване в семейна 
среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство. 
Потребители на услугата са деца, настанени в СИ; деца в риск (жертви на трафик, насилие, които 
се налага спешно да се изведат от семействата и други подобни случаи); деца, лишени от 
родителска грижа за определен период от време. 

Дейности на услугата: 
• Информационни кампании, проведени във всички общини на област Видин 
• Оценяване и обучение на приемни семейства 
• Одобрение на кандидатите за приемни родители 
• Напасване 
• Наблюдение и подкрепа  

Очаквани резултати: 
• Създаден е и работи екип по Приемна грижа на ниво област 
• Населението на областта е по-добре информирано по въпросите на приемната 

грижа,  
Постигнати резултати през 2010г.: 

• Проведени са информационни кампании с обществеността на гр. Видин и                   
гр. Белоградчик 

• Подадени 8 заявления за приемни семейства в общините Белоградчик, Брегово, 
Видин и Макреш 

• Обучени и одобрени 6 бр. приемни семейства от Белоградчик и Видин 
• Настанени деца в 6 приемни семейства от общините Белоградчик и Видин. 

2. Център за обществена подкрепа 

Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ е комплекс от социални услуги, свързани с 
превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на 
деца с противообществени прояви. ЦОП е услуга в общността, за която има определен единен 
стандарт като държавно делегирана дейност, управлявана от общините. 

Потребители на услугата са деца в риск и техните семейства - (деца, отглеждани от един 
родители,  децата в многодетни семейства, деца изоставяни на ниво родилен дом и настанени 
деца в ДМСГД;  деца на непълнолетни родители; деца в риск от отпадане от училище; деца с 
отклоняващо се поведение; деца жертви на насилие и трафик). 

Дейности на услугата: 

• Превенция на изоставянето (конуслтиране; посредничество, училище за 
бременни;програма семейно планиране, програми за позитивно родителстване); 

• Приемна грижа и осиновяване (обучение и подбори оценка на кандат приемни 
родители и осиновители, кампании за приемни родители); 

• Услуги в подкрепа на роднини и близки за поемане на грижата за детето; 
• Реинтеграция в биологичното семейство и интеграция в разширено семейство;  
• Превенция от отпадане от училище (консултиране, обучение в социални умения; 

програми за свободното време и училищна подкрепа); 
• Превенция на зависимости; 
• Обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на младежи, 

напускащи СИ, съдействие при оказване на подкрепа и консултиране на лица, 
навършили 18 години, които напускат специализирани институции и им предстои 
да водят независим начин на живот;   
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• Подкрепа на деца с отклоняващо се поведение и техните семейства (консултиране 
на деца и семейства, програми за социални умения, програми за превенция на 
отклоняващото се поведение; програми за свободното време); 

• Подкрепа на  деца претърпели насилие и техните семейства - подготвока за 
досъдебно изслушване, психологическо консултиране. 

 
Постигнати резултати през 2010г.: 
ЦОП - Видин - Услугата е разкрита на 1 април 2009 г., с доставчик община Видин. 

Ползватели на услугите, предоставяни в центъра, са деца в училищна възраст, от 7 до 18 годишна 
възраст, от т. н. група „деца в риск”. Капацитет през 2009г. и 2010г. – 30 лица. Общият брой на 
бенефициентите на услугата, с не регистрирани направения от Отдел „Закрила на детето” за 
2009г. е 299 лица, а за 2010г. – 506 лица, като всички са от община Видин. Броя на ползвателите с 
регистрирани направения от Отдел „Закрила на детето” са 33 за 2009г. и 68 за 2010г. 

Целите, характеристиките и съдържанието на услугата включват: 

- Повишаване благосъстоянието на децата от рисковите групи /с отклоняващо се 
поведение, живеещи в семейства с риск от разпадане, застрашени или отпаднали от училище, 
напускащи специализирани институции/, подпомагане социалната интеграция на деца в риск, 
предоставяне възможност за образователно и професионално развитие, обучение в умения за 
самостоятелен живот, семейно консултиране на родителите за справянето им с проблемите на 
децата.  

 Общият брой на заетия персонал в центъра за 2009г. и 2010г. е 7 лица, 6 от които са на 
пълно работно време. Служителите получават често консултативна помощ от Направление 
„Социални услуги”, Отдел „Закрила на детето” и РДСП – Видин. 

 Материалната база на центъра включва партерен етаж от масивна триетажна сграда, като 
сградата и терена са собственост на община Видин. Финансирането от началото на настоящата 
година е 77 820 лв.от държавния бюджет.  

Оценка на качеството на услугата – направената анкета показва, че потребителите са 
доволни от качеството на социалната услуга: организацията на свободното време, лични 
контакти, санитарно-хигиенно състояние, достъп до информация, материална база. Услугата не 
предлага здравни услуги и хранене.  

Служителите се държат с потребителите вежливо и с уважение, всички анкетирани смятат, че 
персоналът разбира техния проблем. 

Трите аспекта, имащи необходимост от подобрение според анкетата са: качество на 
предоставяната услга – 19,2% от анкетираните,  отношение на служителите към потребителите – 
12% и организацията на работата – 50%. Само един от анкетираните смята, че всичко е на ниво. 
Препоръка към предоставяната социална услуга, насочена към подобряване на нейното качество, 
е организирането на повече културни мероприятия. 

ЦОП - Ново село  предлага услуга в общността с доставчик община Ново село. Услугата е 
разкрита от  01.01.2009г.  като държавно делегирана дейност. Тя е предназначена за деца и 
семейства в риск,  деца с увреждания, деца отпадащи от училище, деца с проблемно и 
отклоняващо се поведение, деца в риск от насилие, деца в риск от изоставяне, деца от 
МКБППМН, деца със СОП, деца със специални нужди. Капацитетът на услугата е 15 лица. 
Общият брой ползвателите през 2010г. е 15 (7 мъже и 8 жени). Персоналът включва 3,5 щ. бр., от 
тях 2 на пълен и 3 на непълен работен ден. 

Центърът за обществена подкрепа се намира на партерния етаж на сградата на ДДЛРГ  
„Христо Ботев” с. Ново село, с обща площ – 91,5 кв.м. Теренът и сградата са  собственост на  
община Ново село. Разполага с четири помещения, зала за групова работа, стая за индивидуална 
работа, стая за психомоторика - специализирана за работа с деца и  офис. Помещенията са 
ремонтирани и оборудвани. 
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 ЦОП – Белоградчик - Изготвен е работен проект и  количествено-стойностна сметка за 
изграждането на ЦОП - Белоградчик, които са изпратени в МТСП и се чака одобрение  и 
финансиране.  

ЦОП – Димово - Поради факта, че община Димово е община от селски тип, тя може да 
кандидатства за изграждането на ЦОП само по Програмата за развитие на селските райони, 
Мярка 322. Към момента община Димово има депозиран друг проект, който е в процес на оценка. 
Изискване на програмата е кандидатстване с един проект по всяка една от мерките. Общината 
търси и други възможности за кандидатстване по други програми.   

3. Център за работа с деца на улицата – Видин  /ЦРДУ/ e комплекс от социални услуги, 
свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална 
рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез 
индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, 
медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски 
умения. 

Целеви групи: 

Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи в ЦРДУ са деца на улицата, 
идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга 
заместваща я грижа и контрол /пребивават на улицата епизодично или за различни периоди - 
сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи/. 

Дейности на услугата:  
• Достъп до образование 
• Работа за развитие на уязвими общности. 
 

Център за работа с деца на улицата, ЦРДУ, гр. Видин – доставчик на услугата от 
03.09.2010 г. е Сдружение Свободен младежки център, а преди това община Видин. Разкрита е от 
началото на 2010г. като държавно делегирана дейност. Ползватели на услугата са деца на улицата 
във възрастова група 5-18 години. Брой ползватели за 2010г. – 14 лица /7 мъже и 7 жени/. Услугата е 
насочена към подобряване  качеството на живот и превенция на попадането на улицата или в 
институция. Персоналът се състои от 8 бр. щатни длъжности, една от които е вакантна. Екипът на 
центъра е участвал в организирани обучения по екипност и мотовационно интервюиране.  

 ЦРДУ е разположен в сградата на ОУ «Софроний Врачански» гр. Видин, ползващ четири 
помещения – дневна (със столова), учебна зала, салон, административно помещение, санитарен 
възел и прилежащ коридор. Състоянието на материалната база е незадоволително, помещенията в 
сградата не са достатъчни за дейността съгласно Методиката за услугата. Изразходваните средства 
за бюджетната 2010г. са в размер на 89 760 лв. 

Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа – услугата се предоставя в сградата 
на ДМСГД – Видин. Същата, заедно с част от прилежащия терен са общинска собственост. 
Обособен е отделен вход, архитектурно адаптиран за деца с уврежадния Общата площ на седмичния 
център е 200кв. м. Помещения - приемна, като филтър; 2 спални помещения, игрална, трапезария, 
офиси за разливане на храната, баня,сервизни помещения, зала за рехабилитация, зала по 
психомоторика; физиотерапия, остъклена тераса ,която може да се ползва за игрална при лоши 
условия. В двора има изградени детски площадки, оборудвани с  люлки, катерушки и др. 

Цялостното обзавеждане на Центъра е ново, в подходяща за целта разцветка за деца с много 
рисунки. Мястото е функционално, удобно за комуникация със здравни или други институции. 
Услугата е разкрита на 01.12.2008г по Проект ФАР BG 2005/017-353.01.02-1.10 “Създаване на 
седмичен семеен  консултативен център за деца с увреждания и техните семейства”. Водеща 
организация е ДМСГД-Видин, в партньорство с Фондация за Регионално развитие и Фондация 
Манфред Въорнер. От 01.06.2009г. е делигирана от държавата дейност. Дневеният център е 
предназначен за ползване от деца с увреждания  и хронични заболявания на възраст от  0  до 12 г. от 
област Видин и други области в страната.  
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Услугите, предоставяни в центъра, са насочени към: 

1. Създаване на подходящи условия за седмично  пребиваване на децата, предоставяне на 
грижи за задоволяване на индивидуалните им потребности–здравни, образователни, 
рехабилитационни, потребности от отдих, творчески, културни и др. занимания. 

2. Създаване на възможности за максимално развитие на индивидуалните физически, 
умствени и творчески способности на децата и на техния потенциал. 

3. Създаване на възможности за пълноценен живот и интеграция в обществото на децата с 
увреждания, с хронични заболявания и техните семейства. 

Персоналът към 2010г. е 12 лица, от тях 7 са на пълно работно време и 5 – на непълно. 
Служителите получават методическа помощ във вид на супервизия веднъж годишно. 
Финансиране през 2010г. - 107 880лв. от държавния бюджет. 

Оценка на качеството на услугата – направена е анкета сред 20 от родителите на децата, 
потребители на услагата. Според всички анкетирани, качеството на социалната услуга отговаря 
на посочените критерии: материална база, хранене, организация на свободното време и др.  

Всички родители са доволни от отношението на служителите към децата. Като цяло 
отговорите на анкетираните показват, че родителите са запознати с дейносите, включени в 
обхавата на услугата, като малък брой от анкетираните смятат, че е необходимо добавянето и на 
други дейности към услугата: спортни занимания, културни мероприятия, информационни 
услуги, групова работа и работа на терен. 

На въпроса, относно приоритетите за подобрение на социалната услуга 80% от анкетираните 
не са дали отговор, а останалите 20% предлагат да се подобри качеството на транспорта /колата, 
която се използва от ДЦДУ/. 

Дневен център за деца с увреждания – Видин - услугата се предоставя в сградата на 
ДМСГД – Видин. Същата, заедно с част от прилежащия терен са общинска собственост. Мястото 
е функционално,  удобно за комуникация със здравни или други институции. Услугата е разкрита 
м.април 2009г., като делигирана от държавата дейност. Броят на ползвателите през 2010г. е 23 
деца. Дневеният център е предназначен за ползване от деца с увреждания  и хронични 
заболявания на възраст от  0  до 18 г. от област Видин и други области в страната.  

Услугите, предоставяни в центъра, са насочени към подобряване физическото и нервно –
психическо развитие на децата с увреждания, посещаващи  ДЦДУ, гр. Видин. 

Персоналът към 2010г. е 10 лица, от тях 6 са на пълно работно време и 4 – на непълно. 
Служителите получават методическа помощ във вид на супервизия веднъж годишно. Общата 
площ на дневния център е 200 кв. м. Състоянието на материалната база е много добро и включва 
- приемна; спални помещения, игрална зала, трапезария, офиси за разливане на храната, баня, 
сервизни помещения, зала за рехабилитация, зала по психомоторика; физиотерапия, остъклена 
тераса. 

Цялостното обзавеждане на Центъра е ново. Финансиране за 2010г. – 104 880 лв. от 
държавния бюджет. 

На децата са осигурени необходимите здравни грижи, редовно профилактирани и 
имунизирани. Има непрекъснато медицинко наблюдение, извършва се адекватно лечение. При 
необходимост консултации и хоспитализации на регионално и национално ниво. Осигурен е 
подслон, храна, подходящо облекло и добър стандарт на живот на децата. Предоставят се 
физиотерапевтични и рехабилитационни услуги, корекционно възпитателна работа със 
специален педагог и логопед, психологически консултации и сеанси, подкрепа и обучение на 
родителите. Връзката с биологичните семейства не е прекъсната. Извръшва се превенция от 
изоставяне на децата с увреждания. 

Дневен център за деца и младежи с увреждания - Дневният център за деца с увреждания е 
комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите 
през деня или седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, 
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здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от 
организация на свободното време и личните контакти. В случаите, когато предоставянето на 
услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък. Дейности на 
услугата: 
• Дневни и почасови услуги за деца и младежи с увреждания: Осигуряване на дневен 
престой; подготовка за самостоятелен живот; 
• Предоставяне на образователни услуги: Предоставяне на обучения и занимания; 
Подготовка за интеграция в масови образователни институции; 
• Съдействие и осигуряване на здравни и рехабилитационни услуги; 
• Работа със семейства, в които се отглеждат деца и младежи с увреждания за предоставяне 
на информация и подготовка за полагане на грижи в семейна среда. 
 

Дневен център за деца с увреждания „Пролет” град Видин. Услугата е разкрита през 
1991г. Потребители са деца от 3 до 18 год. възраст от семейна среда с хронични и рецидивиращи 
инфекции на дихателните пътища; слухови или зрителни нарушения, говорно-комуникативи 
проблеми, аутизъм; хиперкинетичен синдром; генетични заболявания; неврологични заболявания 
/ДЦП, ХИЕ, родово-травматични увреди, състояние след инфекции на ЦНС, невротични прояви 
и др.; заболявания на опорно-двигателния апарат; отклонения в психичното и интелектуалното 
развитие. Капацитетът на услугата за 2010г. е 15 лица. /от тях 11 мъже и 4 жени/. Дневният 
център за деца   с увреждания ”Пролет” е алтернативна форма на грижи, предоставяща на децата   
възможност да бъдат отглеждани в семейна среда, да получат качествени специализирани грижи 
и помощ, както и да се интегрират в живота на общността. В същото време ползването на 
услугата дава на родителите шанса да се включат по-активно в обществения живот, да се 
реализират професионално и да преодолеят социалната изолация, на каквато често са подложени, 
а така също и да получат необходимата професионална подкрепа и помощ в отглеждането на 
децата  си, от която се нуждаят.  

 Общият брой на персонала е 10 лица, от които 6 на щатни длъжности и 4 извънщатни. 

Материалната база е в сравнително добро състояние. Общата площ на терена е 6 000 кв.м., 
като в сградата са обособени 9 помещения. Финансирането е от държавния бюджет и е в размер 
на 5 244лв. за едно дете годишно. 

 Услугата в общността е вече популярна в община Видин, но поради факта, че капацитетът 
и за следващата календарна година остава същият, а желаещите да ползват услугата са повече 
Дневният център не може да удовлетвори желанието на родителите, техните деца да ползват 
услугата Дневен център.  

Системата за повишаване квалификацията на персонала е недостатъчна, персонала има 
нужда от периодични обучения и семинари за повишаване на професионалната квалификаци, 
участие в обучителни семинари за съвременни подходи и методи в социалната работа за  услуги в 
общността, обучение на персонала за работа с деца, проявяващи агресия. 

ДЦДМУ гр. Кула – услагата е разкрита на 25.09.2009 г. с доставчик община Кула като 
услуга в общността.  Общата площ на терена и сградите е 1114.5 кв.м. – собственост на община 
Кула. Състоянието на материално-техническата база е много добро. Потребители на услугата са 
деца и младежи с умствена изостаналост.  Капацитетът на услагата за 2010г. е 40 лица /24 мъже и 
16 жени/. Целите на услугата са: Развитие на нови форми на комплексни услуги, които 
гарантират подходяща рехабилитация и интеграция на децата с увреждания и придобиване на 
специфичини умения за самостоятелност. 

ДЦДМУ предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните 
потребности на лицата. Дейности в Центъра: социална интеграция - работа с роднини и близки на 
увредените лица, организиране на свободното време, отдих и развлечения на клиентите; 
рехабилитация – двигателна, логопедична, психологична и социална; терапии – музикална, 
изобразително изкуство, приложно изкуство, кукло и приказотерапия. Трудотерапия - готварство, 



14 

 

шивачество, пране и гладене, цветарство и градинарство, зоотерапия и битови умения. 
Персоналът на услагата включва 9 щатни длъжности на пълно работно време и е участвал в 
цикъл обучения за професионални компетентности и мотивация по проект „Живеем в един свят”.  

 Финансирането на услугата за 2010г. е в размер на 209 760лв. от държавния бюджет.  

 Оценка на качеството на услугата – направената анкета показва, че потребителите са 
доволни от качеството на социалната услуга, материална база, хранене, организацията на 
свободното време, санитарно-хигиенно състояние и здарвин грижи.  

 Комплекс за социални услуги Видин /КСУ/, финансиран от УНИЦЕФ по проект „Подкрепа 
за недостижимите деца”. Финансирането на дейността на комплекса е по Проект на УНИЦЕФ, 
Датски национален комплекс и Фондация Велукс. Услугата е предназначена за деца и млади хора 
в риск и техните семейства; деца от специализирани институции и отпаднали от училище деца.        

В рамките на КСУ - Видин са предвидени следните услуги: ЦОП, Център за спешно 
насатняване, наблюдавано жилище. Общата площ на терена и сградата включва три етажа от  
сградата на бившето спортно училище, с обща площ от 1100 кв. м.  В сградата са разположени 39 
броя помещения. Към 2010 година е подписан меморандум с община Видин като гаранция за 
поетия ангажимент от общината в подкрепа на услугата, приключено е проектирането, 
строителните дейности. Извършеният ремонт е на обща стойност 546 253 лв.  

      Проведен е информационен ден за представяне на проекта „Комплекс за социални услуги 
за деца и семейства” организиран от Община Видин и УНИЦЕФ, насочен към лицензираните 
доставчици на социални услуги – потенциални участници в конкурса. 

 Център за ранна интервенция, гр. Видин - По процедура BG051РО001-5.2.06 „Социални 
услуги за социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е 
спечелен проект ”У дома при мама и татко” изпълнен от Българската асоциация за лица с 
интелектуални затруднения /БАЛИЗ/ в партньорство с Община Видин и Регионално дружество за 
подкрепа на лица с умствени затруднения /РД ПЛУЗ/ - Видин. Община Видин в качеството си на 
партньор и ползвател на тази иновативна услуга ще предостави помещение за функциониране на 
същата, съгласно сроковете по програмата.  

Цел на проекта: Подобряване качеството на живот и превенция на социалното излючване 
чрез предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания на ниво родилен дом или тяхната 
институционализация. 

      Ползватели на услугата: 12-15 деца в риск от изоставяне от 0-3 години и/или деца до 7 
години с увреждания, отглеждани в семействата, както и 30 родители. 
    Място на проекта -  на ниво родилен дом, Център за ранна интервенция и мобилни екипи 
за работа с ползвателите на услугата чрез посещения по домовете.   

Услугата ще се предоставя в сградата на ОДЗ №16 „Русалка”, публична общинска 
собственост. Извършен е основен ремонт и е изградена достъпна среда за хора с увреждания, има 
отделен вход на първия етаж с площ 135 кв. м.  

Персонал: социален работник на ниво родилен дом, кинезитерапевт, психолог, логопед, 
специален педагог, педиатър. 

Проектът ще стартира през 2011г., с последваща устойчивост 5 години. 
 

 Социално-образователни услуги за превенция на отпадането от училище  
В област Видин се наблюдава се трайна тенденция за ограничаване на явлението 

„отпадане от училище”. Отпадащите от училище ученици са предимно от училища със слети 
класове, училища с преобладаващо пътуващи ученици и такива, в които се обучават ученици от 
закритите училища. Очевидно е, че са необходими по-всеобхватни мерки за интеграцията на 
учениците от закритите училища, а също така и за реинтеграцията на трайно не посещаващите 
училище ученици. 

Статистиката за непосещаващите училище ученици през последните 4 години е, както следва: 
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Показател 2006/2007 2007/08 2008/2009 2009/2010 

поради отсъствия 64(0,51%) 64(0,57%) 11(0,10 %) 19 

поради слаб успех 4(0,03%) 0 0 0 

поради болест 6(0,04%) 10(0,09%) 8(0,08 %) 0 

поради социални и семейни 
причини 

261(2,10%) 175(1,58%) 95(0,90 %) 59 

заминали в чужбина 151(1,21%) 142(1,28%) 105(0,99%) 103 

Общо: 486 391 219 181 

 

Засилената икономическа емиграция и висока безработица в област Видин, водят до:  

1. Родителите поверяват грижата за децата на по-възрастни роднини, които не са в състояние да 
упражняват необходимия родителски контрол. 

2. Ниски доходи и липса на средства за осигуряване на необходимите условия за обучение от 
страна на родителите. 

3. Подпомагане от страна на учениците за осигуряване на доходи в семейството и полагане на 
грижи за по-малки братя или сестри. 

Мерки, предприети от РИО за преодоляване на проблема са насочени към: 

1. Приоритетно в плана на РИО са заложени дейности, свързани с извънкласните форми и 
обхвата на учениците в тях, съобразно техните индивидуални способности и интереси. 

2. Изработен и съгласуван План за съвместни действия с институциите, имащи отношение към 
живота, здравето и възпитанието на децата и учениците, за превенция на противообществените 
прояви, намаляване на агресията и конфликтите. 

3. Провеждане на ежемесечни срещи с педагогическите съветници. 

4. Подпомагане и насърчаване на училищата в разработването на проекти, свързани с осмисляне 
свободното време на учениците. 

5. Събиране и анализиране на информация за присъствие, посещаемост на учениците в училище, 
както и за движението им. 

6. Участие на РИО в работни срещи с представители на различните институции, имащи 
отношение към обучението и образованието на учениците.   

7.  Стимулиране на директори за сътрудничество с неправителствени организации, фондации и 
сдружения, работещи по проблемите на образованието. 

5. Споделяне на добри практики на учители за прилагане на нови техники в обучението на 
учениците.  

6. Методическа помощ при разработване на индивидуални програми за работа с деца в риск. 

7. Насърчаване на директорите за включване в Национална програма „С грижа за всеки ученик” – 
Модул 2, разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове. 

8. Осигуряване на безплатен транспорт, столово хранене, национална програма „По-пълно 
обхващане на децата в училище, модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко /чай/, 
вкл. млечно-кисели продуктии”, използване на възможностите на съществуващите общежития 
към училищата. 

9. Сериозна и отговорна работа не само с училищните ръководства и педагогически колективи, 
но и с родителската общност по обхвата и задържането на учениците. 

10. В списък на средищните училища в Република България за учебната 2009/2010 година са 
включени 24 училища от област Видин.  
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11. В списък на защитените училища за учебната 2010/2011 са включени 6 училища от област 
Видин. 

12. Целодневна организация на първокласниците. 

Изводи: 

1. Запазва се тенденцията на намаляване на относителния дял на отпадналите ученици. 

2. Относително нисък е броят на отпадналите поради отсъствия ученици, което се дължи на 
засиления контрол от страна на РИО – Видин и МОМН, чрез ежемесечно отчитане и обобщаване 
на справки за отсъствията на учениците и проверките по контролната карта. Резултатите 
показват, че педагогическите колегии работят в посока оптимизиране на училищния живот и 
превръщането на училището в привлекателно място за учениците. 

3. Няма ученици трайно непосещаващи училище поради слаб успех. Това се дължи на 
повишаване квалификацията на учителите за работа с деца в риск, използване на разнообразни 
форми на обучение и обхват на учениците в извънкласни дейности, съобразно техните 
индивидуални потребности и способности и осмисляне на свободното им време.  

4. Регистрирано е намаление на отпадналите ученици по семейни и социални причини, но 
техният брой все още е с най-голям относителен дял. Данните показват, че взаимодействието с 
родителите се е подобрило значително.  

5. Запазва се относително висок броят на учениците, заминали в чужбина през изтеклата учебна 
година. В същото време се наблюдава и обратната тенденция, завръщане от чужбина.  

 

Приоритетно направление 2: Деинституционализация на грижите за децата 
Обща цел: Да се постигне намаляване с 90% на броя на децата, отглеждани в специализирани 
институции, закриване на 5 СИ за деца и да се подобри качеството на резидентната грижа в 
област Видин, чрез: 

• разработване на нови актуалиизрани планове за трансформиране на 5 и закриване на 1 СИ 
за деца в област Видин; 

• извеждане на децата от специализираните институции за отглеждане в семейна среда; 

• развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда 
близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда; 

• намаляване на броя и капацитета на специализираните институции за деца в област 
Видин; 

• подпомагане на социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани 
институции. 

ДДЛРГ „Детелина”, с. Рабиша – капацитета на услугата за 2009г. е 50 лица. Плана за 
закриване на ДДЛРГ ”Детелина” е насочен към закриване на институцията и преместване на 
децата в Център за настаняване от семеен тип. Персонала да бъде запазен на работа. Плана е 
приет от Общинския съвет с Решение №49/10.03.2008г. институцията е закрита със Заповед №РД 
01-344/22.03.2010 г. на МТСП. 

ДДЛРГ „Христо Ботев”, с. Ново село – намален капацитет на 40 лица.  

ДДЛРГ „Надежда”, Белоградчик – без промяна на капацитета. 

Дом за деца с умствена изостаналост, с. Гомотарци – услугата е разкрита през 1962г. като 
държавно-делегирана дейност. Капацитетът за 2010г. е 55 деца. Общия брой на щатните 
длъжности е 39, от тях 1 на непълно работно време.  

Настанените в институцията деца не посещават масови детски градини. 21 от децата 
посещават помощно училище, 3 СОУ, 4 не се обучават поради здравословни причини. Осигурени 
са 4 ресурсни учители.  
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Теренът и сградата на институцията са с обща площ 23 600 кв. м. и са общинска собственост. 
Състоянието на метериалната база е много добро, извършен е ремонт на стойност 451 435 лв. , 
финансиран от МРРБ. За 2010 г. финасирането от държавния бюджет е в размер на 382 360 лв. 

През 2010г. е реализиран проект „Нищо за нас без нас”, финансиран от ирландска 
неправителствена организация. Основните дейности по проекта включват обучение на 
ползвателите на услугата сами да планират дейностите от живота си. В проекта са включени 10 
ползватели на услагата и са обучени 3 лица от персонала.  

Център за настаняване от семеен тип 

Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) е «комплекс от социални услуги, които се 
предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 15  

Потребители - Деца или възрастни, за които са изчерпани възможностите на осигуряване на 
семейна среда и се предполага, че настаняването ще бъде дългосрочно, с възможности за 
настаняване на деца с увреждания. 

Дейности на услугата: 
• Предоставяне на подслон и ежедневни грижи 
• Изграждане на умения за самостоятелен живот 
• Осигуряване на здравни и образователни услуги (извън мястото за живеене) 

Очаквани резултати: 
• намаляване на децата в СИ 
• осигуряване дългосрочна грижа, близка да семейната среда 

трансформирани/закрити 6 специализирани институции за деца в област Видин 

Център за настаняване от семеен тип, с. Ново село – предоставя социална услуга от 
резидентен тип. Доставчик на услугата е СНЦ-ОД „Равен шанс за деца в риск”. ЦНСТ се 
помещава в сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев”с. Ново село. Социалната услуга ЦНСТ се 
предоставя от месец февруари 2010 г. 

Финансирането й се осъществява по проект  „Развиване на алтернативна социална услуга -  
Център за настаняване от семеен тип  на територията на ДДЛРГ „Христо Ботев”, с. Ново село”, 
схема „За по-добро бъдеще на децата", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 
съфинасиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 

Ползватели на социалната услуга са деца на възраст от 3 г. до 10 г. 

За 2010 капацитетът и ползвателите на услугата е 8. Основната цел e предоставяне на 
алтернативна социална услуга за децата, настанени в ДДЛРГ «Христо Ботев» с.Ново село,  за 
повишаване благосъстоянието им и създаване на възможност за деинституционализация.  

Персоналът се състои от 6 щатни бройки, които са заети. От тях 4 на пълно работно време 
(възпитател,педагог, соц. работник и ръководител екип, психолог) и 2 на непълно работно време 
(хигиенист, медицински специалист).   

Теренът и сградата са  частна общинска собственост с обща площ 216 кв. м., 9 помещения. 
Общото състояние на материалната база е добро. Обособените  помещения, отговарят на 
нормативните изисквания, заложени в проекта. 

Извършен е текущ ремонт на стойност 17 000,00 лева. Финансовите  средства за 2010 от 
общинския бюджет са 19 000 лв. вещева издръжка на ЦНСТ; по проекти – 160 264 лв. за 
изграждане, оборудване, обзавеждане на ЦНСТ;  за обучение и възнаграждение на консултанти и  
персонала на ЦНСТ и други организирани мероприятия. 

Оценка на качеството на услугата: обгрижването на децата в ЦНСТ, с. Ново село се 
осъществява от добре обучен и квалифициран персонал. Доброто и вежливото отношение на 
служителите спрямо ползвателите спомага за създаване на добра атмосфера, близка до 
семейната. При реализиране на услугата се работи по четири вида подкрепа – социална, 
педагогическа, психологическа и възпитателна. Чрез провеждане на групови и индивидулани 



18 

 

сесии децата получават знания и умения за самостоятелно организиране на бита и ежедневието 
си, комуникативни и познавателни умения. 

 Децата, настанени в ЦНСТ, са бивши възпитаници на ДДЛРГ – деца с нисък социален 
статус, занижен капацитет и изчерпани възможности за връщане в биологичното семейство. 
Социалната услуга не включва само 24-во обслужване, а е значително по-мащабна, 
надграждането на знанията и формирането на трайни умения ще допринесе до интегрирането на 
децата в обществото. 

Втори ЦНСТ в община Ново село - През 2009 год. във връзка с преструктурирането на 
ДДЛРГ „ Христо Ботев„ с.Ново село е изпълнен проект „Развиване на алтернативни  социални 
услуги – център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ „Хр.Ботев” и местната 
общност в община Ново село. Предстои разкриването услугата, с доставчик Община Ново село с 
капацитет 12 места. В Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е заложено 
изграждането на втори ЦНСТ. За тази цел е изготвен и одобрен проект по ОП „РЧР”: „ За по – 
добро бъдеще на децата”, който трябва да стартира от 01.03.2011г. до 30.04.2012г. Услугата ще се 
предоставя в частна общинска сграда на Общината в с. Ново село. Проектът предвижда да се 
изгради  ЦНСТ с капацитет 8 бр. и 7  щатни бройки персонал.  

Два ЦНСТ, гр. Белоградчик - Във връзка със закриването на ДДЛРГ- Рабиша  е предвидено 
изграждането на два ЦНСТ – Белоградчик. Към края на 2010 г. сградата на ЦНСТ  в процес на 
груб строеж – до втора плоча под покрив. Предвижда се центърът да разполага със седем спални 
помещения и  капацитет 14-21 деца на възраст 3-7 г. От предвидените за изграждането  
409 987.54 без ДДС  са преведени половината  средства, както е по договор на изпълнителя. 
Календарният линеен план вече е  изтекъл и се очаква строителството да продължи през 2011г.  

Вторият център за настаняване от семеен тип  е предназначен е за деца от 3 до 7 г. с пет 
спални помещения и капацитет от  10 до 15 деца. Стойността на обекта е 358 130. 85 лв., от които 
също половината са преведени на изпълнителя.  

Финансирането на центровете е целево от МС. 
ЦНСТ – Димово – През 2010 г. не са предприети действия от община Димово за 

изграждане на ЦНСТ. 

„Преходно жилище”, гр. Белоградчик – услугата е разкрита през 2010г. по проект с 
капацитет 8 деца, на възраст от 13 -18 години. Насочена е към създаване на умения за 
самостоятелен живот на децата. Персоналът включва 7 щатни длъжности. Средства за СМР – 
40 000.00 лв. Финансиране  - безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. От 01.12.2010 година услугата е делегирана от държавата дейност. 

Преходно жилище с. Ново село, община Ново село, се намира в сградата на ДДЛРГ. 
Преходното жилище предлага услуга от резидентен тип, доставчик на услугата е община Ново 
село и е разкрита през 2009 г. по проект. През 2010г. услугата е делегирана от държавата  
дейност. Ползвателите на услугата са младежи и девойки на възраст от 13 до 18 год., на които 
предстои деинституциализация. Капацитетът  на услугата е 8 места и е запъленен.  

Целта на услугата е да подкрепи потребителите да водят независим живот, подпомогнати 
от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализираната институция. 

Към края на 2010 г.  общият щат е 4,5 щатни длъжности, от тях на пълно работно време са 
3 и 3 са на непълно работно време.   

Теренът  и  сградата са  частна общинска собственост и разполага с  12 помещения 
Общото състояние на материалната база е много добро и отговаря на нормативните изисквания. 

Финансовите средства за последната  бюджетна година 2010 са от  държавния бюджет на 
стойност 47 168 лв.  

Във връзка с изпълнение на програмния документ „Визия за деинституционализация”, се 
работи активно в посока на предотвратяване на изоставянето на деца в специализирани 
институции. 
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По данни на Дирекциите “Социално подпомагане” в единадесетте общини се наблюдава следната 
тенденция:  

 
П

рез 
2010 

година 
има 
леко 

завиша

ване 
броя 

на децата, настанени в семейства на  близки и роднини. 
През 2010 година се забелязва леко намаление на  броя на децата, реинтегрирани в  

биологичното семейство. 
Запазва се броя на децата, настанени в специализирани институции за деца, като: 
- Над 90 % от децата в ДМСГД Видин, ДДЛРГ гр.Белоградчик и с. Ново село са от област 

Видин. 

- Почти 80% от настанените деца в ДДУИ с.Гомотарци и гр. Кула идват от друга област в 
страната. 

Приоритетно направление 3: Социално включване на общности в 
неравностойно положение и уязвими групи 
Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой 
хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в област Видин, 
чрез: 

• осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна 
среда; 

• намаляване на броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие 
на алтернативна резидентна грижа от семеен тип; 

• достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими 
групи; 

• реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо 
поведение.   

Център за социална рехабилитация и интеграция  
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е комплекс от социални услуги, 

свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и 
професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми 
за социално включване.  

потребители на услугата и териториален обхват: 

• деца с увреждания в семейна среда  (физически, умствени и множествени) 
Дейности на услугата: 

• Медицинска рехабилитация 
• Социална рехабилитация 
• Консултиране – правно, здравно, социално, психологическо 
• Програми за социални  умения за самостоятелен живот 
• Посредничество пред различни институции 

Дейности в домашна среда: 

Година Деца 
настанени 
при близки и 
роднини 

Деца 
реинтегри- 

рани в 
биологични- 

те семейства  

Настанени в 
СИД за 
годината 

Осиновя-
вания 

Общ брой в 
СИД 

2009 42 71 80 22 209 

2010 55 60 80 30 155 
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• Консултации и посредничество 
• Медицинска рехабилитация  
• Обучение на близките за ежедневна рехабилитация  
• Кризисна интервенция 

Очаквани резултати: 

• подобряване достъп до образование в общо образователни училища на деца с увреждания  

• подобряване на достъп до адекватна здравна грижа 

• придобиване на умения и навици за самостоятелен живот 

• осигуряване на достъпна архитектурна среда, особено в изолираните малки населени 
места 

• осигуряване на възможности за професионална квалификация и реализация 

• осигуряване на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с увреждания 

• подобрена интеграция в общността на деца и лица с увреждания 

• предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация. 

ЦСРИ – Видин – доставчик на услугата Фондация „Подкрепа за реализация”. ЦСРИ ползва 
под наем едноетажна сграда, общинска собственост. Центърът е създаден предимно за хора с 
физически увреждания в трудоспособна възраст, не като затворена система, а като междинно 
звено между „изолираните” хора и обществения живот. Центъра се ползва от следните категории 
потребители:  

1. Хора с физически увреждания, които поради естеството на заболяването, живеят сами или с 
възрастни родители и нямат личен/социален асистент, на които се предлага рехабилитация, 
занимания и социални контакти;  

2. Деца с физически увреждания и деца с интелектуални затруднения (аутизъм); 

3. Възрастни – хора, които се нуждаят от рехабилитация, трудотерапия и психологическа помощ.  

Услугата, предоставяна в центъра е насочена към: 

- Създаване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за децата и лицата с 
увреждания в община Видин и подкрепяща среда за техните семейства. 

- Съдействие за възстановяване и/или развитие на потенциала на децата и лицата с увреждания и 
възможностите им за социална интеграция. 

 Персоналът в центъра включва 10 щатни служители, от които 9 са на пълно работно 
време. По отношение обучението на персонала се предоставя супервизия от психолога, работещ 
в ЦСРИ. 

Сградата, в която се помещава ЦСРИ е едноетажна и архитектурно пригодена за хора с 
увреждания.  

Качество на услугата – от анкетираните 50 потребители на услугата 95% смятат, че 
критериите отговарят на техните изисквания за качество на услугата, 49 от анкетираните смятат, 
че служителите се държат с тях вежливо и с уважение. 94% от анкетираните оценяват усилията 
на специалистите, които според тях разбират техния проблем.  

Препоръки за подобрения на услугата: 
- по-голям брой помещения за по-добра работа; 
- осигуряване на по-чест транспорт от и до дома на потребителите; 
- провеждане на повече екскурзии; 
- отделна услуга за децата с аутизъм; 
- извеждане на пенсионерския дом и градския духов оркестър от сградата на ЦСРИ. 

Изводи и препоръки: Броят на хората с увреждания, живеещите на територията на община 
Видин е голям. Капацитета на ЦСРИ -Видин е недостатъчен.  
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Потребителите одобряват предлаганата услуга. Взима се под внимание мненията на 
потребителите за разширяване обхвата на предлаганите дейности.  

 
 ЦСРИ – гр. Кула – С Решение №111/2008г. Общински съвет Кула е приел Проект за 
реформиране на ДДУИ, като елемент от реформирането на специализираната институция е 
изграждането на ЦСРИ с достачик на услугата община Кула. Услугата е разкрита на 06.01.2010 г.  
по проект BG051PO001-5.2.03  „ЗА ПО–ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА”, финансиран по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.; Проект „Живеем в един свят”. Ползватели на 
услугата са деца и младежи с умствена изостаналост, настанени в ДДУИ и младежи над 18 
години, на които предстои да напуснат институцията. Капацитетът на услугата за 2010г. е 35 
лица.  

Центърът е комплекс от социални услуги за рехабилитация, трудотерапия, социално-
правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални програми за социално включване.  

 Персоналът на центъра включва 4 лица на пълно работно време и всичките специалисти са 
участвали в цикъл обучения за професионални компетентности и мотивация. 

Сградният фонд на услугата включва масивна двуетажна сграда, 6 помещения с обща 
застроена площ от 1114.5 кв.м. и 62000 кв.м. двор. През 2010г. са вложени 3360 лв. за СМР.  

ЦСРИ, община Димово – услагата е разкрита през м. януари, 2003г. с доставчик община 
Димово. Ползватели на услугата са лица с физически и умствени увреждания, целта на която е 
осмисляне на свободното им време и придобиване на социални умения. Услугата е насочена към 
социална интеграция и рехабилитация на хората с увреждания, информиране и консултиране. 
Капацитетът на услугата е 40 лица. Персоналът включва 8 щатни длъжности – 7 на пълно и 1 на 
непълно работно време. Теренът и сградата са собственост на община Димово. Финансирането на 
услугата за 2010г. е 93 120 лв. от държавния бюджет.  

През 2010г. в годишния план за изпълнение на стратегията е заложено извършаване на подготовка 
за изграждане на ЦСРИ – Белоградчик. Мониторингът показа, че Все още не е разработена идея за 
реализиране на услугата от страна на община Белоградчик. 

Защитено жилище „Надежда”, с. Гомотарци, община Видин – услугата е разкрита през 
2007 г. като делегирана от държавата дейност с капацитет 8 мъже. Персоналът включва 5 щатни 
длъжности, от тях 4 на пълно и 2 на непълно работно време. Финансовите средства за 2010г. са в 
размер на 47 268 лв. Персоналът и ползвателите са участвали в изпълнението на проект „Нищо за 
нас без нас”, насочен към обучение на ползвателите на услугата сами да планират дейностите от 
живота си. 

Защитено жилище „Сбъдната мечта”, с. Гомотарци, община Видин – услугата е 
разкрита през 2009г. като държавно-делегирана дейност. Ползватели на услугата за 2010г. са 12 
лица /6 мъже и 6 жени/. Персоналът включва 7 щатни бройки на пълно работно време. 
Финансирането на услугата за 2010г. е 70 752 лв.  

 „Защитено жилище за вързастни с психични разстройства”, с. Воднянци, община 
Димово – услугата е разкрита от 01.12.2010 г. като държавно делегирана дейност, предназначена 
за лица с психически увреждания, с капацитет 8 лица. Основна цел на услугата е осигуряване на 
среда, близка до семейната за хора с психически увреждания.  

Сградата, в която се помещава услугата е публично общинска собственост и е с обща площ от 
2 017,13 кв.м. Общото състояние на материалната база е много добро. Сградата е ремонтирана и 
пригодена за предоставяне на услугата. Средствата за строително-ремонтни дейности са в размер 
на 272 554 лв. Персоналът е 5 щатни бройки. 

Защитено жилище за младежи с умствена изостаналост, гр. Кула – услугата е разкрита 
през май, 2001г. като държавно-делегирана дейност. Доставчик е община Кула. Ползватели са 
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младежи с умствена изостаналост. Капацитетът на услугата е 5 младежи на възраст между 19 и 30 
години..  

 Теренът и сградата са собственост на община Кула и е със застроена площ от 100кв. м. и 
600 кв.м. двор. Финансовите средства за 2010г., отпуснати от държавния бюджет за услугата са в 
размер на 29 480 лв. В периода 06.2009 – 09.2010 г. е реализиран проект “Живеем в един свят”, 
финансиран по ОП „РЧР”. Целите на проекта са: нови форми на алтернативни услуги за деца с 
умствена изостаналост, повишаване професионалния капацитет и мотивация на персонала, 
ускоряване процеса на реформиране чрез нови интерактивни дейности за настанените в 
институцията. Като целева група по проекта са включени общо 35 деца и младежи. Постигнатите 
резултати са: развитие на нови форми на алтернативни услуги за деца и младежи с умствена 
изостаналост и ускоряване процеса на реформиране на ДДУИ в град Кула чрез нови 
интегративни дейности за настанените в институцията и отваряне към общността с изграждане 
на Център за социална рехабилитация и интеграция.   

Защитено жилище за младежи и девойки с умствена изостаналост, гр. Кула – услугата 
е разкрита през 2007г. като услуга в общността с доставчик община Кула. Капацитетът е 8 лица 
/6 мъже и 2 жени/. Персонала включва 5 щатни длъжности на пълна работно време. Служителите 
са преминали обучение, финансирано по ОП „РЧР”. Теренът и сградата са собственост на 
община Кула и е със застроена площ от 100 кв. м. и 600 кв.м. двор. Състоянието на материално-
техническата база е много добро. Ремонтирана е сградата, направен е вътрешен и външен ремонт. 
Финансовите средства за 2010г., отпуснати от държавния бюджет за услугата са в размер на 47 
168 лв.  

Оценка на качеството – анкетирани са 8 от потребителите на услугата. Нито един от 
анкетираните не е посочил достъпа до информация като критерий, който отговаря на 
изискванията за качество. Всички потребители са доволни от материалната база, храненето, 
организацията на свободното време, здравните грижи и санитарно-хигиенното състояние. 
Потребителите смятат, че служителите се държат с клиентите вежливо и с уважение, разбират 
техните проблеми и се отнасят с тях както с другите клиенти. Дейностите, които потребителите 
смятат, че трябва да се добавят към пакета на услугата включват: предоставяне на интернет 
достъп и физиотерапия. 

Защитено жилище за мъже с умствена изостаналост, с. Куделин, община Брегово – 
доставчик на услугата е община Брегово. Услугата е разкрита през 2006г. по проект на ФАР, а от 
01.10.2007г. е държавно-делегирана дейност. Капацитетът е  8 места. Целта на услугата е да се 
създаде среда на живот близка до семейната, в която потребителите извършват различен вид 
дейности под наблюдението на специализиран персонал, с цел интегрирането им в обществото. 
Персонала включва 5 щатни длъжности на пълно работно време и 1 извънщатна длъжност. 
Участива в семинари и обмяна на опит с Защитени жилища предимно от областта. Материалната 
база се състои се от една сграда, преустроена в Защитено жилище през 2006г по проект на ФАР 
от НПО-Сдружение за Регионална инициатива гр.София, съвместно с общ.Брегово. Терена и 
сградата са собственост на общината и общата им площ е 4 234 кв.м. Двора е 3 971кв.м и 
включва тревни площи, овощни дръвчета, зеленчукова градина и цветна градина. Отглеждат се и 
домашни животни. Материалната база отговаря  на всички изисквания за нормален живот на 
потребителите, както и за развитието на различни видове трудови навици у тях. Финансирането 
за 2010г. е 41 347лв. от държавния бюджет. 

Изводи и препоръки: Услугата предоставя на потребителите отлични условия за живот, 
както и възможност за усъвършенстването на вече придобити трудови навици. 

Оценка на качестовто на услугата – от направената анкета сред потребителите на 
социалната услуга могат да са направи следния анализ, касаещ качеството на услугата: 

1. По отношение публичността на услугата, от анкетираните общо 8 лица 7 /88%/ са 
отговорили, че са научили за предоставянето й от роднини и приятели. Само един е 
научил от Дирекция „Социално подпомагане”; 
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2. 7 /88%/ от анкетираните потребители смятат, че материалната база отговаря на техните 
изисквания за качество, 100% смятат, че храненето, организацията на свободното време и 
санитарно-хигиенното състояние е на ниво, 6 от анкетираните /75%/ смятат, че здравните 
грижи в институцията отговарят на техните изисквания за качество и 50% са на мнение, че 
е налице качество на установените лични контакти. 75% от анкетираните определят 
предоставяните здравни грижи като качествени; 

3. По отношение на обхвата на дейностите, включени в предоставянето на услугата, 63% от 
анкетираните смятат, че е необходимо да се включат дейности, като предоставяне на 
интернет достъп, информационни услуги, рехабилитация и физиотерапия. 

Изводи и препоръки: настанените 8 лица с ментални увреждания получават необходимата 
професионална грижа с цел преодоляване на социалната им изолация. Въпреки това те отчитат, 
че е необходимо включването на следните допълнителни дейности в обхвата на услугата: 
предоставяне на интернет достъп, информационни услуги, рехабилитация и физиотерапия. 
Необходимо е по-голяма активност от страна на общинската администрация и Дирекцията 
„Социално подпомагане” в посока осигуряване на информация и публичност на предоставяната 
услуга. 

Защитено жилище за лица с физически увреждания, гр. Брегово – предстои 
разкриване на услугата с доставчик община Брегово по проект, финансиран от ОП „РЧР”. 
Сградата се намира в непосредствена близост до центъра на гр.Брегово. Услугата е 
предназначена за лица с физически увреждания настанени в ДВХФУ с.Балей, общ.Брегово. 
Насочена е към подобряване качеството на живот на хора с физически увреждания чрез 
създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално 
включване чрез принципа на равни възможности. Създаване на реална възможност на 
потребители с различни видове увреждания да се изведат от специализирана институция. 
Предвидения капацитет за 2011г. е 6 места. Общата площ  е на терена и сградата, собственост на 
община Брегово е 520 кв.м.  

Защитено жилище за мъже с психични разстройства, Чупрене - Услугата е разкрита на 
01.12.2008 г. като държавно-делегирана дейност с доставчик община Чупрене. Ползватели са 
мъже с лека и умерена степен на психично разстройство. Капацитетът на услугата е 10 места. 
Услугата цели чрез изграждане на социална среда, близка до семейната да се изградят трайни 
социални умения и трудови навици; да се създадат предпоставки за водене на пълноценен и 
независим живот като част от обществото. Персоналът се състои от 6 щатни длъжности, 5 на 
пълно и 1 на непълно работно време. Сътоянието на материалната база е много добро и се състои 
от сграда - 200 кв.м. и двор – 2,5 дка. Двора е добре подържан, обособена е зеленчукова градина, 
има зелени площи и цветна градина. Финансирането за бюджетната 2010г. е в размер на 58 960 
лв. и 950 лв. от дарения.  

Оценка на качеството на услугата –анкетирани са 50 % от ползвателите, като може да се 
направят следните изводи за качеството на услугата: 

100% от анкетираните са посочили, че всички критерии за качество на услугата отговарят 
на техните изисквания. 

По критерия „отношение на служителите към пътребителите” 100% от участвалите в 
анкетата са посочили, че служителите се държат с тях вежливо и с уважение, по същия начин 
както с останалите и разбират техния проблем.   

От дейностите, свързани с предоставянето на услугата, са посочени всички дейности, 
изключение прави физиотерапията за която са посочили че не е желателна. Един от 
потребителите е посочил дейност образование/обучение, която не се предоставя, но е желателна. 

Като аспект от  обслужването, който се нуждае от подобрение, всички са посочили 
отпускане на повече финансови средства за организиране на почивка. 

В заключение, като препоръки и коментари са посочили, че са доволни от предоставените 
възможности в жилището, харесва им организацията на живот. 40% от анкетираните смятат, че е 
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необходимо да се осигурят условия за спортуване за ползвателите на услугата. Услугата, която се 
предоставя е на много добро ниво. 

 
Център за временно настаняване, гр. Видин – доставчик на услугата е община Видин. 

Разкрита е през 2004г. като държавно-делегирана дейност за социална  услуга в общността, 
резидентен тип. Ползватели са бездомни лица в неравностойно социално положение. 
Капацитетът на услугата е 10 лица, а броя на ползвателите през зимния пероид надвишава 
капацитета. Услугата цели предоставяне на близка до семейната среда грижа на лица, временно 
или трайно лишени от дом и комплексно въздейства за повишаване качеството им  на живот, за 
период от 3 месеца в рамките на една каледнарна година. Персоналът на центъра включва 7 лица 
на пълно работно време. Сградата е собственост на община Видин. с обща площ на терена и 
сградите 6 000 кв.м. Материалната база е в сравнително добро състояние, с обзаведени просторни 
помещения и направени освежителни ремонти. Финансирането за 2010г. е в размер на 21 880.00 
лв. от държавния бюджет. 

ЦНСТ за лица с физически увреждания, с. Извор, Димово – услугата е разкрита от 
01.06.2010г. като държавно - делегирана дейност с доставчик община Димово. Ползватели са 
хора с физически увреждания. Капацитет е 15 лица. С Решение на Общинския съвет капацитетът 
на ЦНСТ е увеличен на 16 души, като в момента в него са настанени 9 мъже и 7 жени. Към 
момента има 6 чакащи ползватели. Основна цел на услугата е осигуряване на среда, близка до 
семейната на хора с физически увреждания. Персоналът включва 14 щатни длъжности на пълно 
работно време. Услугата се предоставя в сграда, публична общинска собственост – 4082 кв.м.. и 
двор -2987 кв.м.. Общото състояние на материалната база е много добро. Сградата е ремонтирана 
и пригодена за предоставяне на услугата. За ремонта са вложени 389 871,24лв., отпуснати от 
СИФ. Финансирането на услугата за 2010г. е 6 3481лв. от държавния бюджет.  

Дом за възрастни хора с физически увреждания, с. Балей, община Брегово – 
достачвик на услугата е община Брегово. Разкрита е през 1962г. и е предназначена за лица с 
физически увреждания. Капацитеът е 50 места, а броя на ползвателите е 35 за 2010г. Дейности, 
включени в услугата: социални услуги, медицинско обслужване, консултации с лекар, 
стоматолог, психолог, ежедневно хигиенизиране. Брой щатни длъжности за 2010г. – 26 на пълно 
работно време. Състоянието на материалната база е добро.  

Броя на сградите е 4 – основна сграда, административна, стопанска и складова сграда. В 
основната сграда са разположени спални помещения и кухненски блок. Дворното място се 
подържа, има обособени тревни площи, цветни алеи, овощни дръвчета. Финансирането на 
услугата през 2010г. е в размер на 315 000лв. от държавния бюджет. Институцията е включена в 
Плана за реформиране на специализираните институции за възрастни с уврежадания 2010-2011г., 
който предвижда постепенно закриване на институцията и извеждане на потребителите в два 
ЦНСТ с капацитет 15 лица и 1 защитено жилище. Направен е ремонт на единия ЦНСТ по 
стандарти. Предстои ремонт на втория ЦНСТ. Одобрен е проект за ЗЖ за с капацитет 6 лица в 
гр.Брегово. 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, Куделин – услугата е разкрита през 1961г. 
като държавно делегирана дейност с доставчик община Брегово. Капацитет на услагата – 200 
лица, а броя на ползвателите е 205 за 2010г. 193 от ползвателите са от други области в страната. 
Персонала включва 108 щатни длъжности на пълно работно време. Общата площ на терена и 
сградите е 48950 кв.м. Включва: 15 сгради, триетажна жилищна сграда – 45 помещения; 
жилищна сграда необитавана – 7 помещения. Материалната база е в добро състояние. 

Защитено жилище „Александра”  – доставчик на услугата е Регионално дружество за 
подкрепа на лица с умствени затруднения /РДПЛУЗ/. Услугата е разкрита през 2004г. като 
държавно делегирана дейност и е предназначена за жени с интелектуални затруднения над 18 г. 
Капацитета на услугата е 6 места и е насочена към: 

- Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална 
интеграция на потребителите на социалната услуга; 
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- Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на 
загубени социални умения и навици; 

- Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка 
до семейната, с възможност за подкрепа и изява. 

Общия брой на щатните длъжности е 4, а на заетите 5. Персоналът получава методическа 
помощ под формата на обучения, обмяна на опит, супервизия, консултации и др. от НПО – 
чужди и от страната, от национални, регионални и общински структури в социалната сфера. 
Теренът и сградата са собственост на Регионалното дружество за подкрепа на лица с умствени 
затруднения. Общата площ на терена и сградите е 448.7 кв. м. с РЗП 252 кв. м. Финансирането е в 
размер на 11 547 лв. от държавния бюджет и 1 871.05 лв. от проекти. 

Изводи и препоръки: Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения 
като доставчик на социалната услуга се стреми да повишава качеството й. С тази цел бе 
реализирана инициатива за създаване на Потребителски съвет в услугите, предлагани от 
организацията. За създаването му бе използвана методика от Европейските страни. 
Потребителския съвет извършва анкетни проучвания, посещения на място и интервюта за да 
представлява и защитава по-успешно интересите на потребителите на услугата пред доставчика. 
В резултат на направената анкета сред 6 от потребителите на услугата може да се направи извод, 
че потребителите са доволни от качеството й, като всички посочени критерии оотговарят на 
техните изисквания за качество. Служителите се държат вежливо и с уважение и разбират 
проблемите на клиентите.  

 Защитено жилище „Благовест”, гр. Видин – доставчик на услугата е Регионално 
дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения. Услугата е разкрита през 2007г. като 
държавно – делегирана дейност. Ползватели на услугата са мъже с интелектуални затруднения 
над 18 г. Капацитета и ползвателите на услугата са 6 мъже от област Видин. 

Услугата е насочена към: 

- Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална 
интеграция на потребителите на социалната услуга. 

- Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на 
загубени социални умения и навици. 

- Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка 
до семейната, с възможност за подкрепа и изява. 

Персонала включва 4 щатни длъжности, от които 3 на пълно работно време и 2 на непълно. По 
отношение квалификацията на персонала, организацията доставчик се стреми по всякакъв начин 
да включва персонала в обучения, предоставяни от български и чуждестранни организации в 
социалната сфера. Теренът и сградата са собственост на Регионално дружестгво за подкрепа на 
лица с умствени затруднения. Общата площ на терена и сградите е с РЗП 123,56 кв. м. 
Състоянието на материалната база е много добро. Финансови средства за 2010г. - 11 427 лв. от 
държавния бюджет и 1 332.41 лв. от проекти. 

Проект „Подкрепа за достоен живот” 

 На 08.10.2010г. стартира Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”, в която са включени 28 - те области на 
Р.България. Обща стойност на проекта за страната е 34 999 999,93 лева. 

Обхватът на проекта цели да отговори на повишеното търсене на услугата личен асистент от 
хора, които са в невъзможност да се самообслужват. 

За област Видин в проекта са включени всички общини, като партньори на Агенцията за 
социално подпомагане-София. 

 

 

 



26 

 

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора 
Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в 
област Видин, чрез: 

• широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен 
живот на старите хора в домашна среда; 

• достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната (с 
максимален капацитет до 20 места). 

Домашен социален патронаж - Услугата е предназначена за лица, навършили пенсионна 
възраст и се финансира от общинския бюджет. 

Заети места в домашен социален патронаж в общините от област Видин 

Предоставяне на социални 
услуги 

 

Община 

 

 

Капацитет 

 

Заети 

места 

 

Свободни  

места Доставка  

на храна 

Битови 
услуги 

Поддържане 

на личина 

хигиена 

 

Средства 
в лв. за 
2010г. 

Белоградчик 120 98 22 98 98 0 209 000 

Бойница 60 144 0 144 81 27 109 068 

Брегово 250 69 181 69 69 69 291 805 

Видин 500 173 327 103 20 0 443 005 

Грамада 90 101 0 101 64 0 66 235 

Димово 200 128 72 128 128 18 123 467 

Кула 0 0 0 0 0 0 - 

Макреш 80 38 42 38 38 38 38 532 

Ново село 140 60 80 60 0 0 104 937 

Ружинци 0 0 0 0 0 0 - 

Чупрене 60 62 0 45 62 0 45 813 

Област 
Видин общо: 

1 500 873 724 786 560 152 1 431 852 

 

 Изводи и препоръки: в две от общините от област Видин не се предлага услугата 
Домашен социален патронаж. В община Ружинци патронажа е закрит с Решение на Общинският 
съвет през 2010г., а в община Кула разкриването на услугата през 2010г. е заложено в 
общинската и областната стратегия за развитие на социалните услуги, но не е изпълнено. По 
информация от общинската администрация услугата няма да се разкрие и през 2011г. И в двете 
горепосочени общини населението е застаряващо, голяма част са самотно живеещи, което налага 
необходимостта от разкриване на услугата и в двете общини. 

 В три от общините – Бойница, Грамада и Чупрене броят на ползвателите надвишава 
капацитета, като причината за това е застаряващото население в тези общини.     

Обществени трапезарии - Ползватели на услугата са: 

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 
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3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за 
осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с 
трудова дейност /.  

Услугата се финансира от от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП и Фондация 
„Отворено общество”. Услугата не се предоставя в три от общините от областта: Макреш, 
Ружинци и Брегово.  

Извод: Необходимо е разкираване на услугата в тези общини, предвид наличието на голям 
брой ползватели от целевите групи на услугата. 

Община  Капацитет Заети 
места 

Начин на финансиране 

Белоградчик 90 90 МТСП-фонд „Социално 
подпомагане”                и фондация 
„Отворено общество” 

Бойница 85 85 МТСП-фонд „Социално 
подпомагане”                и фондация 
„Отворено общество” 

Брегово - - - 

Видин 158 158 МТСП-фонд „Социално 
подпомагане”                и фондация 
„Отворено общество” 

Грамада 33 33 МТСП-фонд „Социално 
подпомагане”                и фондация 
„Отворено общество” 

Димово 196 196 МТСП-фонд „Социално 
подпомагане”                и фондация 
„Отворено общество” 

Кула 35 35 МТСП-фонд „Социално 
подпомагане”                и фондация 
„Отворено общество” 

Макреш - - - 

Ново село 62 62 МТСП-фонд „Социално 
подпомагане”                и фондация 
„Отворено общество” 

Ружинци - - - 

Чупрене 90 90 МТСП-фонд „Социално 
подпомагане”                и фондация 
„Отворено общество” 

Общо за област 
Видин 

749 749  

 

Дневен център на стари хора – Макреш - проект “Преустройство на съществуваща сграда 
за дневен център за възрастни “  в с.Макреш е финансиран и завършен през 2009г. чрез Социално 
– инвестиционен фонд /СИФ / на стойност около 104 173 лв. 
За да стартира предоставянето на услугата предстои: 

1.Да се проектира и финансира функционално обзавеждане,съответстващо на 
предназначението. 

2.Да се защитят и отпуснат 2 щатни бройки за обслужващ персонал. 
 

Дневен център на стари хора – Кула - Община Кула е разработила проект за изграждане на 
Дневен център за възрастни хора с увреждания в сградата на бившето АПК, който вече е 
изпълнен.  Финансиран е отчасти от Социалния фонд и със собствени средства – 117 000 лв. След 
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приключване на строително-монтажните дейности в партерната част на сградата е обособена 
новата структура, която  има няколко сектора – помещения за учебно-образователна дейност; 
стая за рехабилитация, културни занимания; трудова дейност; занимания по интереси; 
хранителен сектор. Основната цел на центъра е разчупване на изолацията, в която попадат 
възрастните хора с увреждания; създаване на условия за социални контакти и възможност за 
реинтегриране в обществото; подкрепа за напусналите активния живот хора и осигуряване на 
условия за взаимопомощ.  

Дейностите, които ще предлага дневния център включват осигуряване на топла и приятна 
обстановка; занимания по интереси; провеждане на здравна профилактика, здравни беседи и 
консултации със специалисти; рехабилитация и здравни услуги, разговори и дискусии по 
интересуващи хората проблеми; празнуване на традиционни и лични празници; организиране на 
срещи с местната власът, срещи с възрастни хора от други населени места с цел контакти и 
опознаване , осигуряване на закуска и обяд и др. 

Капацитетът на бъдещия център е до 20 души. Предвижда се персонала да се състои от  8 
щатни длъжности за обслужване на центъра. За осигуряване на финансов ресурс за издръжка на 
Дневния център като държавно делегирана дейност, съгласно. Предстои стартирането на 
услугата през 2011 г., при осигуряване на финансиране. С откриването на центъра ще бъде решен 
проблемът с общественото подпомагане, поддържане на здравословното състояние и културните 
занимания на  част от хората в град Кула. 

Дневен център за стари хора, гр. Димово – доставчик на услугата община Димово  и е 
разкрита през м. януари, 2003г. Предназначена е за лица с нисък социален статус и минимални 
пенсии. Капацитетът на услугата и броя на ползвателите е 20 лица. Основната цел на услугата е 
ограничаване социалната изолация на възрастните хора, организиране на свободното им време и 
лични контакти. Състоянието на сградата е добро. Персонала включва две щатни длъжности на 
пълно работно време. Финансирането за 2010г. е в размер на 29 808лв. от държавния бюджет. 

Препоръка – ограничен е обхвата на услугата. Да се включат допълнителни дейности към 
съдържанието й в зависимост от потребностите на ползвателите. 

Дневен център за стари хора, с. Орешец, община Димово – доставчик на услугата е 
община Димово. Разкрита е през 2007г. като дъражвно-делегирана дейност.  

Основната целева група, обект на услугата, са: 

• Самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от 
социални контакти; 

• Хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да 
преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им 
осигури условия за взаимопомощ; 

• Възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот, които имат 
възможност за културни и социални изяви. 

Капацитет на услугата – 20 лица. Броя на ползвателите за е 11 лица.  
Цели на услугата: 
• Гарантиране на равноправното положение на възрастните хора; 
• Преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за интегриране в 

обществото в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора; 
• Укрепване на психическото равновесие; 
• Възможност за инициативност на възрастните хора; 
• Създаване на условия за възрастните хора да продължат да оказват активна подкрепа на 

обществото, особено на общността, в която живеят. 
Персонаът включва 2 щатни длъжности. Общата площ на терена и сградата /собственост на 
община Димово/ е 2 040кв.м. Дворното пространство е с площ от 1644 кв.м. и се поддържа добре, 
оградено е, със зелени площи, дървета, цветни лехи, пейки, беседка. Оборудването в дневния 
център е ново и се поддържа в добър вид. През 2003-2004г. е реализиран проект „Изграждане 
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дневен дом за стари хора” -  с. Гара Орешец, финансиран от МРРБ по програма ФАР. 2005-2006г. 
реализиран проект, финансиран от Фонд „Социално подпомагане” към МТСП програма „Красива 
България” за “Ремонт и реконструкция на общинска сграда в “Дом са стари хора” с. Гара Орешец. 

Финасирането на услугата за 2010г. е 25 232 лв. от държавния бюджет и 143 290 лв. по 
проекти.  

Дневен център за стари хора, гр. Белоградчик - Услагата е разкрита през 2008г. и е 
предназначена за лица в пенсионна възраст. Капацитетът е 20 лица, а броя на ползвателите за за 
2010г. е 14 лица.  

Основна цел на услугата е подобряване на качеството на живот на възрастните хора, 
участието им в социалния и културен живот в общността. Пелсонала включва 2 щатни 
длъжности на пълно работно време. Общата площ на терена и сградите е 105 кв. м. и са 
собственост на община Белоградчик. Състоянието на матераилната база е много добро. 

 
Изводи и препоръки: Забелязва се тенденция към намаляване на броя на потребителите на 

тази услуга. Основната причина за това са преди всичко напредналата възраст и влошено 
здравословно състояние, които не позволяват на потребителите ежедневно да се придвижват и 
посещават дневния център. Показателен е факта, че потребители на услугата подават документи 
за настаняване в специализирана институция. Това налага необходимостта от намаляване 
капацитета на предлаганата услуга в с. Гара Орешец, община Димово и община Белоградчик на 
15 места. Друга възможност е увеличаване броя на предлаганите услуги – домашен помощник, 
социален и личен асистент.  
 

 Дневен център за възрастни хора с увреждания, гр. Видин- доставчик на услугата е 
Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения. Преднназначена е за лица с 
интелектуални затруднения над 18 г. Капацитетът е 12 места. Целите на услугата са: 

- Гарантиране на равноправното положение на хората с увреждания; 
- Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия, целещи социалното 

включване на възрастните с увреждания в общността; 
- Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на 

ежеднението; 
- Оказване на подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства; 
- Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител. 
Песроналът включва 5 щатни длъжности. Организацията доставчик се стреми по всякакъв 

начин да включва персонала в обучения, предоставяни от български и чуждестранни 
организации в социалната сфера. 

Теренът и сградите, в които се помещава услугата, са собственост на Регионално дружество 
за подкрепа на лица с умствени затруднения. Общата площ на терена и сградите е 535 кв. м., РЗП 
404 кв. м. Състоянието на материалната база е много добро. Финансирането на услугата през 
2010г. е 35 492.74 лв. от държавния бюджет и 1 332.41 лв. по проекти. През 2010г. доставчика на 
услугата е стартирал изпълнението на проект „Обучение по правилния начин”, финансиран от ЕК 
по Програма Леонардо да Винчи „Партньорства”. Продължителността на проекта е 2 години - от 
01.09.2010г. до 31.08.2011г. 

Изводи: Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения като доставчик 
на услугата се стреми да повишава качеството й. С тази цел бе реализирана инициатива за 
създаване на Потребителски съвет в услугите, предлагани от организацията. За създаването му бе 
използвана методика от Европейските страни. Потребителския съвет извършва анкетни 
проучвания, посещения на място и интервюта за да представлява и защитава по-успешно 
интересите на потребителите на услугата пред доставчика. Поради повишеното търсене на 
услугата през 2011г. се предвижда увеличаване на капацитета на 30 места. 
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Дом за стари хора, с. Кутово, общ. Видин  - ДСХ е разположен между двете села Антимово 
и Кутово, след извършено  преустройство на сградата на бивша детска градина.  

Доставчик на услугата е община Видин. Домът ще предлага социално и здравно 
обслужване в  атмосферата на истински дом за достоен и пълноценен живот на хората в 
преклонна възраст, чрез предоставяне на качествени социални услуги, насочени към подкрепа на 
възрастните  хора в осъществяване на ежедневните им дейности.   

    Домът включва две сгради - едноетажна, в която се намира кухнята със спомагателните 
помещения и двуетажна, в която  са разположени спалните помещения и столова. Общият брой 
помещения за двата етажа са 32. Дворът е с площ от 5 /пет/ дка с оформена растителност. 
Завършени са строително-ремонтните работи. Направена е външна санировка и монтаж на нова 
дограма, подменена е електрическата инсталация, както и отоплителната и вентилационна 
инсталации.  

- Финансиране - Общата стойност на проекта е 1 257 473 лева. Той се реализира по ОП 
„Регионално развитие 2007-2013”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Осигурявана на 
подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за 
развитието на устойчива градски ареали” към Министреството на регионалното развитие и 
благоустройството. Стартирането на услугата е предвидено за 2011 г. 

Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в с.Дреновец, община Ружинци – 
услугата е разкрита през 2003 г. и е предназначена за възрастни хора, които нямат възможност да 
се обслужват сами. Броя на ползвателите за 2010г. е 23 лица. Общата площ на терена и сградата е 
630 кв/м. Финансирането на услугата през 2010г. е 128 400 лв. от общинския бюджет. 

Изводи и препоръки: Анализа от направената анкета сред потребителите на услугата 
могат да се направят следните изводи за качеството на услугата: 

1. Голяма част от потребителите на социалната услуга са научили за нея от роднини, 
приятели и близки. Друга част са се информирали от Общинската администрация и 
Дирекцията „Социално подпомагане”; 

2. Анкетираните потребители смятат, че са налице следните критерии за качеството на 
услугата: 

- материалната база; 
- здравните грижи; 
- храната; 
- хигиената в помещенията. 

3. Потребителите на услугата определят отношението на служителите към тях като добро и 
вежливо. Държат се с тях по един и същи начин, не правят разлика по между им, 
разбират проблемите им; 

4. Като цяло потребителите са доволни от качеството на услугата. Имат препоръка да се 
подобри качеството на храненето и в двора на дома да се направи парк с цветя и пейки.  

 

Дом за стари хора, с. Гара Орешец, община Димово – доставчик на услугата е община 
Димово. Разкрита е през 2007г. Специализираната институция, предоставя комплекс от социални 
услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст. Капацитетът на услугата и бр. на ползвателите е 30 места. 

Цели на услугата: 
• Гарантиране на равноправното положение на възрастните хора; 
• Преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за интегриране в 

обществото в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора; 
• Укрепване на психическото равновесие; 
• Възможност за инициативност на възрастните хора; 
• Създаване на безопасни условия на живот, отчитащи специфичните характеристики и 

възрастови промени. 
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Състояние на персонала – включва 13 щатни длъжности /12 на пълно и 2 на непълно работно 
време/. Общата площ на терена и сградите е 2 040кв.м. и са собственост на община Димово. 

Дворното пространство е с площ от 1644 кв.м. Поддържа се добре, оградено е със зелени площи, 
дървета, цветни лехи, пейки, беседка. 

 Изводи и препоръки: Дом за стари хора село Гара Орешец, община Димово 
функционира от 2007г. Първоначалният капацитет на услугата е бил 20, но впоследствие, поради 
многото нуждаещи е увеличен на 30. В проведената анкета са участвали 21 от потребителите 
/70%/. 

 За предоставянето на социалната услуга 48 % от анкетираните са научили от роднини, 
приятели и познати. 30 % от анкетираните са научили от Дирекция „Социално подпомагане” и 14 
% от Общинската администрация. Най-малък е относителния дял на научилите от вестници, 
списания или друг начин. 

 Всички анкетирани са отговорили, че материалната база, храненето и здравните грижи 
отговарят на техните изисквания за качество на социалната услуга. Относителния дял на 
останалите критерии, отговарящи на изискванията им за качество на услугата се разпределят 
както следва: 

• Санитарно – хигиенно състояние- 19 домуващи или 90,47 %; 

• Организация на свободното време- 17 домуващи или 80,95 %; 
• Лични контакти- 8 домуващи или 38,09 %; 

• Достъп до информация - 5 домуващи или 23,80 %. 
Всички анкетирани са отговорили, че служителите се отнасят с тях по същия начин, както с 

останалите потребители. 95% от анкетираните смятат, че служителите се държат с тях вежливо и 
с уважение. 
 Като цяло може да се направи извода, че потребителите са доволни от качеството, тъй 
като 48 % са заявили задоволство, всичко им харесва, нямат никакви забележки, работата е на 
ниво. 5 % от анкетираните смятат, че отношението на служителите към потребителите се нуждае 
от промяна. 28 % смятат, че организацията на работа трябва да се подобри.  

„Дом за възрастни с деменция”, с. Салаш, община Белоградчик– доставчик на 
услугата е община Белоградчик. Капацитетът е 50 лица.  

Услугата цели задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни 
потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, приятели и 
близки. Персонал – 30 щатни длъжности. Теренът и сградите са държавна собсвеност и са с обща 
площ от 2200 кв.м.  Услагата се предоставя в 5 бр. сгради, 68 бр.  помещения, които са в отлично 
състояние след основен ремонт. 

„Дом за възрастни хора с психични разстройства”, с. Бориловец – услугата е разкрита 
през 1960г. като държавно-делегирана дейност с капацитет 60 лица. Броя на ползвателите през 
2010г. е 58 лица. Услугата включва: постоянна грижа, терапия и групова работа на настанените 
лица. Персонала включва 32 щатни длъжности на пълно работно време. Сграден фонд – 
1451кв.м., двор – 7531кв.м., параклис – 17кв.м. През 2010 г. са извършени освежителни ремонти, 
финасирани от общинския бюджет. 

Извод: Специализираните институции ДВД, с.Салаш, ДВХПР,с.Бориловец и ДВХФУ, с. 
Балей са включени в Плана за реформиране на специализираните институции за възрастни хора с 
увреждания 2010-2011г. и настаняването в тях е преустановено. 

Трансформиране на Дом за стари хора – Кула – капацитетът на услугата през 2010г. е 
запълнен, има 9 чакащи ползватели. През годината общината не е предприела действия по 
трансформирането на услугата. 

През 2010 год. па Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” в област Видин 
са назанечни 127 личини асистеннти, в десет от единадесетте общини, /без община Макреш/, 
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както следва: 

Община Белоградчик  1 

Община Бойница   2 

Община Брегово  6 

Община Видин  67 

Община Грамада  4 

 Община Димово  13 

 Община Кула   6 

 Община Ново село  14 

 Община Чупрене  2 
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Открити, закрити и промяна на вида и капацитета на СИ и социалните услуги в общността, делегирани от държавата дейност през 2010г., 
съгласно Годишния план за мониторинг 

 

 

Наименование Капацитет Заетост Разкрити В п-с на 
подготовка 

Променен 
капацитет/вид 

услуга/ 

Закрити Забележка 

КСУ – Видин  

-ЦОП 

-Наблюдавано жилище 

-Дневен център за спешно 
настаняване 

106 

80 

6 

20 

- 

- 

- 

- 

 Извършен е 
ремонт на 
сградата на обща 
стойност 546 253 
лв. 

- - Услугата ще бъде разкрита 
през 2011 год. 

ЦОП – Ново село 15 15 да - - - Услугата е разкрита от 
01.01.2010г. 

ЦОП - Димово - - не - - - Търсят се възможности за 
финансиране 

ЦОП - Белоградчик - - не - - - Търсят се възможности за 
финансиране 

ЦСРИ - Белоградчик - - не - - - Търсят се възможности за 
финансиране 

Център за ранна 
интервенция за деца с 
увреждания - Видин 

- - - подготовка - - Извършен ремонт на сградата 

ДДЛРГ, „Христо Ботев”, с. 
Ново село 

72 35 - - Променен от 72 
на 40 

- Промяната е извършена от 
01.04.2010г. 

ДДЛРГ „Детелина”, с. 
Рабиша, община 
Белоградчик 

- - - - - - Закрит от 01.03.2010г. 

ЦНСТ - Белоградчик - - - В процес на - - Съществува проблем от 
административен характер с 
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изграждане фирмата изпълнител. 

ЦНСТ - Димово - - не - - - Търсят се възможности за 
финансиране. 

ЦНСТ – Ново село, по 
проект по ОП „РЧР” 

8 8 Разкрито 
по проект 

В процес на 
подготовка за 
преминаване в 
ДДД 

- - Предстои разкриване през 
2011г. 

Преходно жилище, 
Белоградчик 

8 8 Разкрито 
като ДДД 

- - - Функционира от 01.12.2010г. 

Преходно жилище, с. Ново 
село 

8 8 Разкрито 
като ДДД 

- - - Функционира от 01.01.2010г. 

Дневен център за лица с 
умствени увреждания гр. 
Видин 

12 12 - - Подготовка за 
промяна на 
капацитета 

- Предстои промяна на 
капацитета през 2011г. 

Реформиране на Дом за 
възрастни хора с психични 
разстройства, с. Бориловец, 
община Бойница 

60 58 - - Подготовка за 
промяна на 
капацитета 

- Решение на ОС от 2010г. за 
промяна на капацитета от 60 на 
30 места, предстои извършване  
през 2011г. 

ЦНСТ – 2 бр., с. 
Бориловец, община 
Бойница 

30 - не Извършен е 
ремонт и 
обзавеждане на 
сградите 

- - Предстои разкриване през 
2011г. 

Защитено жилище, с. 
Бойница 

8 - не Има одобрен 
проект по 
„ПРСР”  

- - Процедурата по ЗОП се 
обжалва пред ВАС 

Реформиране на Дом за 
възрастни хора с 
физически увреждания, с. 
Балей, община Брегово 

50 38 да - Подготовка за 
промяна на 
капацитета  

- Предстои промяна на 
капацитета през 2011 г.  

2 бр. ЦНСТ в с. Балей  30 - не Извършен е 
ремонт 

- - Предстои разкриване през 
2011г. 
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ЗЖ в гр. Брегово 6 - Работи по 
проект 

- Подготовка за 
промяна на 
капацитета на 8  

- Предстои преминаване в ДДД. 

Реформиране на Дом за 
възрастни хора с деменция, 
с. Салаш, община 
Белоградчик 

50 32 да - - - През 2010г. не е извършена 
подготовка трансформиране на 
институцията. 

Защитено жилище за лица 
с умствени увреждания, с. 
Долни Лом, община 
Чупрене 

8 - не Извършен е 
ремонт и 
обзавеждане на 
сградата 

От защитено 
жилище в ЦНСТ 

- Заложена като защитено 
жилище, предстои промяна на 
вида в ЦНСТ за лица с 
психични разстройства. 

Защитено жилище за лица 
с умствени увреждания, с. 
Воднянци, община Димово 

8 8 да - От ЗЖ за лица с 
умствени 
увреждания в 
ЗЖ за лица с 
психични 
разстройства 

- Услугата е разкрита от 
01.12.2010г. 

ДСП - Кула - - - - - - Неосигурени финансови 
средства. 

ДСП - Ружинци - - - - - - Услугата е закрита през 2010г. 

Сезонни обществени 
тапезарии 

- - - - - - Не са разкрити в общините 
Брегово, Макреш и Ружинци 

Проекти, финансирани по 
ОП „РЧР”, дейности  
Домашен помощник и  
Социален асистент   

      Действаща услуга в общините: 
Бойница, Видин, Димово, Ново 
село. 

        

Дневен център за стари 
хора, община Макреш 

- - не - - - Извършен е ремонт на сградата 

Дневен център за стари 
хора, община Кула 

20 - не - От ДЦСХ на ДЦ 
за възрастни 

- Извършен е ремонт и 
оборудване на сградата, 
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хора с 
увреждания 

предстои разкриване на 
услугата през 2011г. 

Трансформиране на Дом за 
стари хора, гр. Кула 

50 50 - - - - Капацитета е запълнен, има 
чакащи. Няма подготовка за 
трансформиране. 

Дом за стари хора с 
физически увреждания, с. 
Извор, община Димово 

24 - да - От ДСХФУ в 
ЦНСТ за лица с 
физически 
увреждания 

- Услугата е разкрита от 
01.06.2010г. със заетост с 15 
лица 

Дом за стари хора, с. 
Кутово, община Видин  

20 - не Извършен е 
ремонт и 
обзавеждане на 
сградите 

- - Предстои разкриване  
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Постигане на планирания капацитет по видове социални услуги за 2015г. към края на 
2010г. в област Видин 

 

Към 31.12.2009 
година 

Период 2010-2015 година Към 31.12.2010 
година 

Вид на услугата 

Общ за 
областта 
капацитет 
на 
услугата 

Зает 
персонал 

Планиран 

Капацитет общо 
за областта 

Необходим 
персонал 

Общ за 
областта 
капацитет 
на 
услугата 

Зает 
персонал 

% на 
постигане 
на 
планирания 
капацитет 
за 2015г. 

Услуги в общността 
ЦОП 45 8 310 45 45 8 14,5 

ЦСРИ 90 18 235 47 90 18 38,3 

ЦНСТ 0 0 87 57 31 26 35,6 

ДЦДМУ 95 38 100 40 95 38 95 

ЗЖ, ПЖ, НЖ 95 57 205 123 111 67 54,1 

ЦРДУ 15 8 15 8 15 8 100 

ЗМБ 0 0 6 5 0 0 0 

ЦВН 10 4 30 6 10 4 33,3 

ДЦСХ 60 6 220 22 60 6 27,3 

ДЦВУ 12 5 27 11 12 5 44,4 

общо  144  364    

Специализирани институции /дейностите целят намаляване на капацитета 
и/или закриване/ 

ДДЛРГ 180 48 0 0 90 ............ 50 

ДДУИ 97 73 0 0 97 73 0 

ДМСГД 100 88 15 - 20 20 100 88 20 

Домове за хора 
с увреждания 

310 166 190 101 310 166 61,3 

Домове за хора 
с деменция 

50 29 35 25 50 29 0 

Дом за стари 
хора с физ. увр. 

0 0 24 12 15 
/ЦНСТ 
за ЛФУ/ 

14 62.5 

ДСХ 103 54 237 96 103 54 43.5 

общо  458  264    

Други услуги в общността 
Кабинети за 
семейно 
планиране 

0 0 2 кабинета 6 - - - 

Център за 
ранна 
интервенция за 
деца с 

0 0 50 6 - - - 
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увреждания 

Здравни и 
трудови 
медиатори 

 7  13 - - - 

Социални 
(обществени) 
трапезарии 

510 8 1110 30 749  67,5 

Професионални 
приемни 
родители 

 2 - 75  7 9,3 

Патронаж 1055 ?(43)1 1800 250 1500  83,3 

Центрове за 
развитие на 
ромски 
общности 

0 0 4 центъра 16 - - - 

Младежки 
здравен център 

0 0 1 център 3 - - - 

общо  58  399    

Общо – за 
всички 
услуги 

 660  1027    

Забележка: %-та на изпълнение отчита постигнатия капацитет на услугите към края 
2010г. спрямо планирания капацитет за 2015г. Услугите, по които се отчита напредък са: 
повишен капацитет на ЦНСТ, ЗЖ, ПЖ /чрез разкриване на нови услуги от такъв вид/ и 
намален капацитет на ДДЛРГ /закриване на ДДЛРГ, с. Рабиша и намаляване на капацатитета 
на ДДЛРГ „Христо Ботев”, с. Ново село/. 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Изводи и препоръки 
1. ИЗВОДИ: 

Настъпилите промени в институционалната, нормативната и обществената среда, 
както и необходимостта от по-силно интегриране на процесите в сферата на социалната 
политика, определят рамката на действията на ОСРСУ в област Видин.  

Визията и стратегическите цели, определени в  ОСРСУ на област Видин, запазват 
своята актуалност. Рамката на заложените приоритети съответства на проблемите и нуждите 
на целевите групи. 

Като цяло инструментите на социалната политика отговарят на нормативните 
изисквания, съобразено с икономическото и социалното състояние на областта при 
осъществяване на планирането и финансирането на социалните услуги. Спазват се 
стандартите и критериите за качеството на предоставяните социални услуги.  

Наблюдава се положителна тенденция на добро сътрудничество между всички 
заинтересовани страни в социалната сфера.  

                                                 
1 В колоната зает персонал към 31.12.2009г. в ДСП е само за общините-Видин, Грамада и Димово 
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Местните власти поемат основната отговорност за изпълнението на мерките за 
социално включване и развиват интегрирана политика за подкрепа на децата и лицата чрез 
комбиниране на различни видове социални услуги. 

Засилва се ролята на общините с най-добре развита социална инфраструктура:  

- община Видин - най-добре развити социални услуги;  

- община Димово определено следва тенденция на сериозно участие в процеса на 
предоставяне на социални услуги; 

- община Кула запазва определена устойчивост в развитието на социални услуги; 

- общини Чупрене, Ново село, Бойница отбелязват интерес към развиване и 
предлагане на повече социални услуги; 

- община Белоградчик и община Брегово запазват своя дял от усвоявани средства за 
предоставени социални услуги в посока на преструктуриране на старите услуги  в 
нови услуги в общността; 

- община Ружинци без изменение; 

- общини Грамада и Макреш показват най-нисък интерес към разкриване на 
социални услуги. 

Запазва се тенденцията на намаляване на относителния дял на отпадналите ученици, 
като за 2010г. ръстът на отпадналите от училище ученици е намален с 17,4% спрямо 2009г.  

Запазва се относителния дял на извършени настанявания на деца в специализирана 
институция. С 19,29 % е намален  броят на децата отглеждани в специализирани интистуции 
за деца. 

През 2010г. по отношение изпълнението на областна стратегия за развитие на 
социалните услуги 2010-2015г. е извършено: 

• 6 новоразкрити  социални услуги /ЦОП с. Ново село, ПЖ Белоградчик, ПЖ-
Ново село, ЦНСТ с. Ново село, Защитено жилище с. Воднянци, община 
Димово, Дом за стари хора с физически увреждания, с. Извор, община Димово; 

• 12 нови социални услуги, за които е извършена подготовка /ремонт и 
оборудване на сградите и предстои разкриване през 2011г.:  КСУ Видин,  ЦРИ-
Видин, 2 бр. ЦНСТ с.Бориловец, 2 бр. ДЦСХ Кула и Макреш, ДСХ с. Кутово, 
ЦНСТ с. Долни Лом, 2 бр. ЦНСТ с. Балей, 2 бр. ЗЖ Бойница и Брегово/; 

• За 2 от планираните за разкриване в ОСРСУ през 2010г. услуги /ЦНСТ – 
Белоградчик и Зашитено жилище, с. Бойница/, са с осигурени средства по 
проекти за ремонт и оборудване, но поради трудности от административен 
характер, към моменат същите на са стартирали; 

• За 8 от планираните за разкриване през 2010г. социални услуги не са 
предприети необходимите мерки и действия за тяхната реализация /ЦОП 
Димово, ЦОП Белоградчик, ЦСРИ Белоградчик, ЦНСТ Димово, ДВХД                  
с. Салаш, ДСП Кула, Сезонни обществени трапезарии-Брегово, Ружинци и 
Макреш и ДСХ Кула/; 

• По отношение процеса на деинституционализация на специализираните 
институции е закрит ДДЛРГ „Детелина”, с. Рабиша, намален капацитета на 
ДДЛРГ „Христо Ботев”, с. Ново село и е стартирала процедурата за 
реформиране на ДВХФУ, с. Балей, община Брегово  и на ДВХПР с. Бориловец, 
община Бойница; 

• Подобрени са условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни 
хора, самотно живеещите  и хора с увреждания  чрез използване  услугите на 
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Домашен социален патронаж, Домашен помощник, Социален и Личен 
асистент; 

• Работи се в посока на надграждане на знания и формиране на трайни умения за 
интегрирането на  децата, уязвимите групи и възрастните хора  в обществото. 

• Повишава се квалификацията на всички заинтересовани служители работещи с 
деца и за деца с добре обучен и квалифициран персонал; 

• Оказвана е навременна и професионална методическа помощ на всички 
социални услуги от РДСП – Видин и Дирекциите „СП”.  

 

2. ПРЕПОРЪКИ 

• Да се извърши актуализация на общинските стратегии 2010 – 2015г.; 

• Да се изготви годишен план за календарната 2011 г., в който да бъдат везти  предвид 
нуждите на  потребителите  и доставчиците на социални услуги за подобряване  
качеството на предлаганата от тях услуга; 

• Да се осигурят възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри 
практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление на 
социалните услуги и на доставчиците; 

• Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия, като 
елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за 
подобряване качеството на предоставяните услуги; 

• Да се изследват от общинските администрации потребностите при планиране  вида и 
обхвата на социалните услуги; 

• Да се  засили работата по развитие на приемната грижа в област Видин;  

• Да продължи реформирането и преструктурирането на съществуващи специализирани 
институции за деца и лица (ДДЛРГ гр. Белоградчик, ДДЛРГ с. Ново село, ДДУИ с. 
Гомотарци, ДДУИ гр. Кула, Салаш, Балей, Бориловец); 

• Да се насочат усилия за доизграждане на два нови ЦНСТ в гр. Белоградчик и един 
център от същия тип в гр. Димово; 

• Да се увеличи капацитета на ЦНСТ, с. Ново село, да се подобри организацията на 
работата в центъра, приоритетно в обслужването на потребителите, да се обособят 
кръжочни форми, според индивидуалните интереси на децата; 

• Да продължи ефективното използване за финансиране от Структурните фондове на 
ЕС и усвояване на средства от различни национални и донорски програми в обалстта 
на социалните услуги;  

• Да се осигури добро управление на наличните ресурси и стимулиране  участието на 
всички заинтересовани страни; 

• Да се насърчават доброволчески практики и осъществяване на по-тясно 
взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на 
ефективността и качеството на социалните услуги; 

• Да се разкрият междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече 
от 1 община чрез изграждане на междуобщинско партньорство; 

• Да се инициират и развият смесени междусекторни услуги и/ или мерки (проекти) за 
социално включване на уязвими общности и рискови групи; 

• Общините да се насочат към разкриването на нови иновативни социални услуги за 
приоритетните целеви групи,  които не съвпадат изцяло със стандартните държавно 
делегирани дейности;  
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• Да продължи оказването на методическа и професионална помощ от страна на РДСП 
– Видин и Дирекциите „СП”, с оглед изпълнение на заложените в ОСРСУ дейности; 

• Да се разшири обхвата на предлаганите дейности според индивидуалните интереси на 
потребителите. 


