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Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги в Област Видин 

(2016 – 2020) 
 

                               

                                   

ВИЗИЯ: 

Надграждане и ефективно развитие на системата от социални услуги в област Видин с 

цел подобряване на условията за живот и пълноценна реализация на деца и лица в 

рискови групи, подобряване качеството на живот и възможностите за социално 

включване на уязвимите групи в общността и в домашна среда. 
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Използвани съкращения /абревиатури/ 

 

АЗ Агенция по заетостта  

АСП Агенция за социално подпомагане 

АХУ Агенция за хората с увреждания 

ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване 

ДАЗД Държавната агенция за закрила на детето 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда” 

ДДД Държавно-делегирана дейност 

ДДЛРГ Дом за деца, лишени от родителска грижа 

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 

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 активно лечение 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МКБППМН Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни 

МОН Министерство на образованието и науката 

МТСП Министерството на труда и социалната политика 

МФ Министерството на финансите 

НЖ Наблюдавано жилище 

НПО Неправителствена организация 

НП ”ОСПОЗ” Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост” 

НСИ Национален статистически институт 
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ОЗД Отдел “Закрила на детето” 

ОПРЧР Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

Отдел “СЗ” Отдел “Социална закрила” 

ОСРСУ Областна стратегия за развитие на социалните услуги 

РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 

РЗОК Регионална здравно-осигурителна каса 

РИО - Видин Регионален инспекторат по образование - Видин 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РПУ Районно полицейско управление 

СА Социален асистент 

СИ Специализирана институция 

СОП Специални образователни потребности 

СУ Социална услуга 

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 1 

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите  

от социални услуги в област Видин 

 

1. Въведение 

 

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Видин (2016 – 

2020 г.) е разработена като секторна политика в област Видин въз основа на анализ на 

потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта. 

Документът е създаден в процес на партньорство между заинтересованите страни в област 

Видин с участието на представители от областна администрация, общински администрации, 

териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, Министерство на 

образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и 

социалната политика и доставчици на социални услуги. 

Стратегията е утвърдена от Областния управител на област Видин след съгласуване с 

Областния съвет за развитие на област Видин и с Регионалната дирекция за социално 

подпомагане – Видин. 

 

2. Методология 
 

2.1. Цели и обхват  

 

Целта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 

2016-2020 г. е да очертае основните насоки в развитието на социалните услуги на 

територията на областта за петгодишен период, на база дефинирани потребности на 

съществуващите рискови групи в областта. При разработването на Стратегията са взети 

предвид националните и местните политики и документи, отнасящи се до функционирането 

на социалните услуги. 

Времевият обхват на стратегията обхваща 5-годишен период от 2016 до 2020 г. 

включително.  

По отношение на географския обхват стратегията задава, както областната рамка, 

така и параметрите на социалните услуги в общините на територията на областта. В 

географско отношение обхватът на стратегията покрива всички общини на територията на 

област Видин, като се обръща внимание и на малките изолирани населени места, където 

живеят малобройни рискови групи.  

В общ контекст създаването на областна стратегия цели да спомогне процеса на 

надграждане на съществуващата мрежа от социални услуги и да допринесе за преодоляване 

на неравномерността в развитието на услугите, както и да осигури равни възможности за 

достъп до услуги за рисковите групи.  

 

2.2. Методи и инструменти за събиране на информация и анализ  

 

Подготовката на настоящата стратегия стартира през януари 2015 г., когато 

представители на областна администрация Видин, РДСП – Видин и координаторите за 

област Видин по проект BG051PO001-6.2 13-001 „Развитие на системата за планиране и 

предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, изпълняван от АСП по ОП 
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„Развитие на човешките ресурси“, проведоха работна среща и съставиха индикативен график 

за изпълнение на отделните стъпки при разработването и обсъждането на стратегията. 

За целите на областното планиране със Заповед на областен управител на област 

Видин бе определен областен оперативен екип за координация и разработване на ОСРСУ в 

област Видин за периода 2016-2020 г. Областният екип се състоеше от ръководител, 

заместник-ръководител и членове, представители на областна администрация, общинските 

администрации, териториални звена на централната изпълнителна власт (РДСП, РЗИ, РИО - 

Видин, бюра по труда), един от координаторите за област Видин по проект BG051PO001-6.2 

13-001, доставчици на социални услуги. 

В рамките на областния оперативен екип бяха структурирани основно и разширено 

звено с разписани конкретни задачи: 

Основното звено: 

 Координира и организира цялостната дейност по разработването на Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. на областно ниво; 

 Разработва структурен анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и 

го представя на общините с оглед унифициране на базите данни при разработване на 

стратегическия документ; 

 Извършва предварителен преглед на общинските анализи на ситуацията и оценка на 

потребностите от социални услуги в съответните общини; дава насоки и препоръки за 

доработване на анализите, преди гласуването им от общинските съвети; 

 Провежда периодични срещи за съгласуване и обсъждане на работни варианти на 

областната стратегия;  

 Събира информация на областно ниво и систематизира данните;  

 Извършва необходимата комуникация и координация с общинските екипи, разработващи 

Анализа на потребностите от социални услуги на общинско ниво; с представителите на 

териториалните звена на централната изпълнителна власт и НПО; 

 Разработва, обсъжда и предлага вариант на Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги в област Видин 2016-2020 г. на областния управител и на директора на РДСП – 

Видин за предварително съгласуване; 

 Организира обществени обсъждания при разработването на стратегическия документ със 

заинтересованите страни. 

 

Разширеното звено: 

 Участва в процеса по разработването на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги за периода 2016-2020 г. на областно ниво; 

 Предоставя необходимите данни за разработване на стратегията в рамките на своите 

правомощия и компетенции; 

 Участва в общи и тематични срещи, свързани с разработването на стратегията на 

областно и общинско ниво; 

 Предоставя експертни мнения, становища, коментари и анализи за целите на 

стратегическото планиране в социалната сфера на областно и общинско ниво; 

 Оказва необходимото съдействие на областния оперативен екип и общинските 

координатори при разработването на стратегията и общинските анализи. 

 

В процеса на изготвяне на стратегията и съответно събирането на информация се 

включиха представители на всички заинтересовани страни, съобразно своите компетенции и 

правомощия. Използваха се следните  източници на информация: 
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 Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно ниво в 

социалната сфера, вкл. общинските анализи на ситуацията и оценката на 

потребностите от социални услуги; 

 Статистически бази - данни, събирани и актуализирани от: РДСП, РИО - Видин, РЗИ, 

Дирекции „Бюра по труда, общински администрации, ДСП и изнесените работни 

места към ДСП в другите общини; местни комисии за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни и пр.; 

 Данни от доставчиците на услуги за действащите социални услуги в общините; 

 Граждански организации и НПО. 

 

При разработването на ОСРСУ в област Видин 2016 – 2020 г. се ползваха следните 

методи за събиране на информация: 

 Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически 

документи на национално, областно и местно ниво; 

 Проучване на разработки, добри практики и анализи, изготвени за нуждите на 

предходното планиране на социалните услуги в област Видин с активното участие на 

УНИЦЕФ; 

 Общински анализи на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги, 

разработени от общинските екипи за социално планиране; 

 Официална кореспонденция с цел набиране на данни/анализи от териториални звена 

на централната изпълнителна власт на територията на област Видин; 

 Официална кореспонденция с доставчици на социални услуги, вкл. ДМСГД; 

 Посещения на място на социалните услуги от представители на РДСП и координатор 

за област Видин по проект BG051PO001-6.2 13-001 за наблюдение, срещи и дискусии 

с представители на общини, услуги, териториални структури на АСП, НПО, целеви 

общности и групи в риск. 
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3. Описание на ситуацията в област Видин  

 

Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от          

3 032.9 кв. км., което представлява 2.73% от територията на Република България. По 

територия област Видин се нарежда на 15-то място сред 28-те области на страната. 

Административно-териториалното деление на областта включва 140 населени места, 

от които 7 града и 133 села, обединени в 11 общини. През 2012 година с решение на 

Министерски съвет са закрити две населени места в област Видин. Това са с. Бостаните в 

община Чупрене и с. Халовски колиби в община Бойница. 

 

3.1. Население  

 

Населението на област Видин по данни на НСИ към 31.12.2014 г. е 93 361 жители, от 

които 47 824 жени и 45 537 мъже. В градовете населението е 64,4% (60 118 души), а в селата 

35,6 % (33 243 души). 

За сравнение в края на 2013 г. населението на областта е 95 467 души, а в края на 2012 

– 97 546 души. Видно от данните на НСИ, за последните две години населението на областта 

намалява с 4 185 души – изключително неблагоприятна тенденция, която се запазва в 

последното десетилетие. 

Населението на област Видин представлява 11,71% от населението на Северозападния 

район за планиране (Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен) и приблизително 1,3 % от това 

на страната към 31.12.2014 г. (таблица 1). Запазва се тенденцията област Видин да е най-

слабо населената област в България с прогресивно намаляващо население и обезлюдяване на 

населените й места.  

Критично малък е броят на жителите в общините Бойница, Грамада, Макреш и 

Чупрене. 

 

Население по области в Република България 2012 – 2014 г. 

Таблица: 1 

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

  област  население област  население област  население 

1 Благоевград 315577 Благоевград 318110 Благоевград 320160 

2 Бургас 414184 Бургас 414485 Бургас 414154 

3 Варна 473804 Варна 474076 Варна 473415 

4 Велико Търново 247782 Велико Търново 251126 Велико Търново 253580 

5 Видин 93361 Видин 95467 Видин 97546 

6 Враца 175169 Враца 178395 Враца 181574 

7 Габрово 116351 Габрово 118271 Габрово 119971 

8 Добрич 182808 Добрич 184680 Добрич 186445 

9 Кърджали 152053 Кърджали 150605 Кърджали 151340 

10 Кюстендил 127969 Кюстендил 130301 Кюстендил 132813 

11 Ловеч 133513 Ловеч 135580 Ловеч 137718 

12 Монтана 139350 Монтана 141596 Монтана 143662 

13 Пазарджик 266549 Пазарджик 269287 Пазарджик 271721 

14 Перник 127048 Перник 128696 Перник 130240 

15 Плевен 255749 Плевен 259363 Плевен 262969 

16 Пловдив 675586 Пловдив 678197 Пловдив 678860 
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17 Разград 119048 Разград 120594 Разград 122166 

18 Русе 227685 Русе 229784 Русе 231580 

19 Силистра 114670 Силистра 116038 Силистра 117214 

20 Сливен 192644 Сливен 193925 Сливен 195345 

21 Смолян 113984 Смолян 116218 Смолян 118751 

22 София (столица) 1316557 София (столица) 1309634 София (столица) 1302316 

23 София 238061 София 240877 София 243254 

24 Стара Загора 325963 Стара Загора 328104 Стара Загора 329832 

25 Търговище 116420 Търговище 117719 Търговище 118786 

26 Хасково 237664 Хасково 239312 Хасково 241676 

27 Шумен 176925 Шумен 178061 Шумен 178814 

28 Ямбол 125724 Ямбол 127176 Ямбол 128650 

  България 7202198   7245677   7284552 

 

Възрастовата структура на населението в област Видин е особено неблагоприятна, 

като тази тенденция се запазва и през периода 2012-2014 година. Прогресивно се увеличава 

населението на възраст над 65 години, като през 2014 г. то е 27,95% от населението на 

областта, съответно през 2013 г. – 27,18 %, а през 2012 г. – 26,36 %.  

Отношението на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към 

населението на възраст от 15 до 64 години в област Видин за 2014 г. е 66,8 % и е най-

високият процент в страната по данни на НСИ. За страната процентното отношение е 51,2 %, 

а за Северозападния район – 61,3% (таблица 2). 

 

Структура на населението по местоживеене и коефициенти на възрастова зависимост 

Таблица: 2 

Области 

2012 2013 2014 
Отношение 

на 

населението 

на възраст 

под 15 и на 

65 и повече 

години към 

населението 

на възраст от 

15 до 64 

години 

Отношение 

на 

населението 

на възраст 

65 и повече  

години към 

населението 

на възраст 

от 15 до 64 

години 

Отношение 

на 

населението 

на възраст 

под 15 и на 

65 и повече 

години към 

населението 

на възраст 

от 15 до 64 

години 

Отношение 

на 

населението 

на възраст 

65 и повече  

години към 

населението 

на възраст 

от 15 до 64 

години 

Отношение 

на 

населението 

на възраст 

под 15 и на 

65 и повече 

години към 

населението 

на възраст 

от 15 до 64 

години 

Отношение 

на 

населението 

на възраст 

65 и повече  

години към 

населението 

на възраст 

от 15 до 64 

години 

  % % % % % % 

  общо общо общо общо     

Общо за страната 48,7 28,5 50,0 29,3 51,2 30,2 

Северозападен 58,1 37,3 59,8 38,8 61,3 40,0 

Видин 62,5 42,8 64,8 44,8 66,8 46,6 

Враца 54,0 33,3 55,4 34,6 56,7 35,8 

Ловеч 60,4 39,0 62,1 40,5 63,6 41,8 

Монтана 59,3 38,4 61,0 39,6 62,4 40,7 

Плевен 57,5 36,7 59,4 38,2 61,0 39,4 

 

Видно от статистическите данни (таблици 3, 4 и 5) прогресивно намалява населението в 

активна работоспособна възраст 25 – 45 години. Последното е резултат, както от 
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естественото движение на населението, така и от продължаващите миграционни процеси и 

неблагоприятната икономическа обстановка в областта.  

След завършване на средното си образование все повече млади хора напускат областта 

с цел продължаване на образованието си, търсене на работа в страната и чужбина и пр., след 

което не се връщат да живеят в област Видин. 
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НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2014 Г. ПО ОБЛАСТИ И ВЪЗРАСТ В СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 

Таблица: 3 

Област 
Всичко 

Възраст в години/брой 

  0 1 - 4 5 - 9 
10 - 

14 
15 - 

19 
20 - 

24 
25 - 

29 
30 - 

34 
35 - 

39 
40 - 

44 
45 - 

49 
50 - 

54 
55 - 

59 
60 - 

64 
65 - 

69 
70 - 

74 
75 - 

79 
80 - 

84 
85 - 

89 
90 - 

94 
95 - 

99 
100 

+ 

Общо за 

страната 
7202198 

67 

216 

270 

440 

343 

330 

317 

210 

313 

313 

404 

960 

486 

621 

488 

268 

541 

664 

533 

378 

492 

411 

492 

977 

503 

714 

506 

367 

479 

107 

352 

291 

277 

738 

206 

460 

94 

392 

27 

213 

2 

770 

358 

Видин 93361 644 2757 3864 4048 3911 3923 4357 4653 5892 6831 6244 6163 6358 7624 8698 6262 4996 3640 1932 524 36 4 

 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2013 Г. ПО ОБЛАСТИ И ВЪЗРАСТ В СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 

Таблица: 4 

Област 
Всичко 

Възраст в години/брой 

  0 1 - 4 5 - 9 
10 - 

14 
15 - 

19 
20 - 

24 
25 - 

29 
30 - 

34 
35 - 

39 
40 - 

44 
45 - 

49 
50 - 

54 
55 - 

59 
60 - 

64 
65 - 

69 
70 - 

74 
75 - 

79 
80 - 

84 
85 - 

89 
90 - 

94 
95 - 

99 
100 

+ 

Общо за 

страната 7245677 
64 

755 
277 
725 

334 
783 

318 
881 

318 
714 

433 
186 

488 
936 

498 
179 

553 
603 

529 
290 

482 
688 

498 
188 

511 
031 

518 
051 

460 
811 

346 
837 

288 
002 

200 
282 

93 
765 

25 
479 

2 
185 306 

Видин 95467 628 2942 3904 4128 4006 4155 4516 4868 6265 6984 6006 6245 6656 8216 8555 6026 5253 3663 1942 476 29 4 

 
НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2012 Г. ПО ОБЛАСТИ И ВЪЗРАСТ В СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 

Таблица: 5 

Област 
Всичко 

Възраст в години/брой 

  0 1 - 4 5 - 9 
10 - 

14 
15 - 

19 
20 - 

24 
25 - 

29 
30 - 

34 
35 - 

39 
40 - 

44 
45 - 

49 
50 - 

54 
55 - 

59 
60 - 

64 
65 - 

69 
70 - 

74 
75 - 

79 
80 - 

84 
85 - 

89 
90 - 

94 
95 - 

99 
100 

+ 

Общо за 

страната 7284552 
65 

930 
280 
530 

327 
440 

316 
089 

335 
811 

457 
433 

488 
683 

507 
408 

557 
198 

529 
069 

476 
279 

503 
656 

518 
758 

524 
797 

445 
750 

342 
073 

295 
148 

196 
114 

90 
822 

23 
132 

2 
106 326 

Видин 97546 664 3033 4005 4104 4396 4181 4735 5092 6492 7113 5907 6333 7008 8769 8364 5813 5423 3754 1890 434 32 4 
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През периода 2012-2014 година се запазва и неблагоприятната тенденция за ниска 

раждаемост в област Видин. По данни на НСИ областта е с най-ниска раждаемост в 

страната. За 2014 г. ражданията са 668, като за последните две години са намалели с 56 

(таблица 6). Голяма част от младите хора напускат областта, за да учат или работят в 

страната и чужбина, и не създават семейства в област Видин. От друга страна поради 

финансови причини значителен брой млади хора решават да имат само по едно дете. 

 

Раждаемост в Северозападен район в периода 2012-2014 г. 

Таблица: 6 

Местоживеене Раждания общо 2012 година Раждания общо 2013 година Раждания общо 2014 година 

Статистически 

райони общо момчета момичета общо момчета момичета общо момчета момичета 
Области 

Общо за 

страната 69678 35976 33702 67061 34311 32750 68083 35006 33077 
Северозападен 

район 7041 3639 3402 6484 3309 3175 6723 3532 3191 

Видин 724 362 362 666 312 354 668 343 325 
Враца 1534 788 746 1399 710 689 1520 806 714 

Ловеч 1209 630 579 1046 532 514 1085 546 539 

Монтана 1262 681 581 1200 645 555 1200 638 562 

Плевен 2312 1178 1134 2173 1110 1063 2250 1199 1051 

 

Коефициентът на раждаемост в област Видин е на предпоследно място в страната 

преди област Смолян. Раждаемостта с всяка измината година бележи спад, като към 

31.12.2014 г. коефициентът на раждаемост в областта е 7,0 ‰, при среден за страната 9,4 ‰. 

(таблица 7). 

 

Коефициент на раждаемост 2012-2014 година  (‰) 

Таблица: 7 

Статистически 

райони 2012 2013 2014 

Области 
Общо Град Село Общо Град Село Общо Град Село 

  

Общо за 

страната 9,5 9,7 8,8 9,2 9,3 8,7 9,4 9,6 8,7 

                 

Северозападен 8,4 8,6 8,1 7,9 7,9 7,7 8,3 8,4 8,1 

Видин 7,2 8,3 5,3 6,8 7,6 5,3 7,0 7,8 5,5 

Враца 8,3 7,9 9,0 7,7 7,4 8,2 8,5 8,3 8,7 

Ловеч 8,6 8,7 8,5 7,5 7,6 7,4 7,9 8,4 7,2 

Монтана 8,6 8,9 8,1 8,4 8,5 8,2 8,5 8,8 7,8 

Плевен 8,7 8,8 8,4 8,2 8,2 8,3 8,7 8,3 9,3 

Северен 

централен 8,5 8,5 8,6 8,3 8,2 8,4 8,3 8,3 8,2 

Велико Търново 9,0 9,5 8,0 8,9 9,3 7,9 8,8 9,3 7,6 

Габрово 7,3 7,3 6,9 7,1 7,2 6,8 6,6 6,7 6,1 

Разград 9,3 8,3 10,2 8,2 7,5 8,9 8,7 7,8 9,5 

Русе 8,1 8,5 7,0 8,0 8,1 7,8 8,2 8,6 6,8 
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Силистра 8,7 7,7 9,5 8,8 7,8 9,6 8,7 7,8 9,3 

Североизточен 9,8 9,7 10,2 9,5 9,4 9,8 9,4 9,2 9,8 

Варна 10,0 10,0 9,8 9,6 9,7 9,2 9,8 9,9 9,4 

Добрич 9,0 8,6 9,9 8,7 8,6 8,8 8,5 8,0 9,6 

Търговище 10,2 9,4 11,1 9,3 8,1 10,9 9,1 8,1 10,4 

Шумен 9,9 9,7 10,3 10,0 9,8 10,3 9,1 8,8 9,7 

Югоизточен 10,3 10,1 10,8 10,2 9,9 11,2 10,3 10,1 11,0 

Бургас 10,1 9,9 10,6 10,0 9,7 11,1 10,2 10,0 10,6 

Сливен 12,0 10,9 14,0 12,1 10,6 14,8 12,4 11,1 15,0 

Стара Загора 9,8 9,9 9,6 9,5 9,4 9,8 9,5 9,6 9,1 

Ямбол 9,7 10,3 8,5 9,9 10,5 8,6 9,8 9,9 9,6 

Югозападен 9,7 10,2 7,2 9,3 9,8 7,1 9,8 10,3 7,2 

Благоевград 9,5 10,0 8,8 9,0 9,5 8,4 9,3 9,9 8,4 

Кюстендил 7,6 8,9 4,6 7,0 8,1 4,4 7,6 8,8 5,1 

Перник 7,3 8,1 4,4 7,3 8,0 4,6 7,3 8,0 5,0 

София 8,6 9,7 6,7 8,2 9,1 6,8 8,7 9,7 7,0 

София (столица) 10,5 10,6 7,3 10,0 10,2 7,6 10,5 10,7 7,5 

Южен 

централен 9,4 9,8 8,5 9,2 9,6 8,4 9,3 9,7 8,4 

Кърджали 9,5 10,1 9,0 9,5 10,1 9,1 9,4 10,6 8,6 

Пазарджик 9,8 10,1 9,2 9,7 9,9 9,3 9,7 10,0 9,1 

Пловдив 9,8 10,2 8,7 9,6 9,8 8,8 9,8 10,1 9,0 

Смолян 6,6 7,2 5,8 6,5 7,6 5,3 6,4 7,3 5,4 

Хасково 9,0 9,3 8,2 8,7 9,1 7,8 8,6 9,0 7,8 

 

 

Предвид възрастовата структура на населението в област Видин коефициентът на 

смъртност в областта е най – висок в страната. Тази тенденция се регистрира и през периода 

2012-2014 година. При среден коефициент на смъртност за цялата страна през 2014 г. – 

15,1‰,  в област Видин коефициентът е 22,2 ‰.  

 

Коефициент на смъртност в Северозападен район 2012-2014 година 

Таблица: 8          

  2012 2013 2014 

Местоживеене Смъртност Смъртност Смъртност 

Статистически райони 
(на 1 000 души от 

населението) 
(на 1 000 души от 

населението) 
(на 1 000 души от 

населението) 
Области общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Общо за страната 15,0 15,9 14,0 14,4 15,5 13,3 15,1 16,1 14,1 

Северозападен 19,9 20,8 19,1 18,4 19,8 17,1 19,8 20,9 18,7 

Видин 23,2 24,1 22,3 21,1 22,3 19,8 22,2 23,4 21,2 

 

Естественият прираст на населението в областта е с постоянна отрицателна стойност 

през последното десетилетие и е сред най-ниските в страната. По данни  на Националния 

статистически институт през 2014 г. за страната естественият прираст е минус 5,7 на 1000, 

докато в област Видин е минус 15,2 на 1000 души от населението (таблица 9). 

Наблюдаваната тенденция следва логическата последователност от намаляващия брой на 

населението, влошената възрастова структура, ниската раждаемост и високата смъртност. 
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Естествен прираст на населението в Северозападен район 2012-2014 година 

 
Таблица: 9 

  2012 2013 2014 

Статистически 

район 

Естествен 

прираст                   

(брой) 

Естествен 

прираст                   

(‰) 

Естествен 

прираст                   

(брой) 

Естествен 

прираст                   

(‰) 

Естествен 

прираст                   

(брой) 

Естествен 

прираст                   

(‰) 

Области общо общо общо общо общо общо 

Общо за 

страната -40160 -5,5 -37767 -5,2 -41367 -5,7 

Северозападен -9567 -11,5 -8627 -10,5 -9250 -11,5 

Видин -1574 -16,0 -1376 -14,3 -1442 -15,2 

Враца -2035 -11,1 -1824 -10,1 -1916 -10,8 

Ловеч -1416 -10,2 -1397 -10,2 -1502 -11,2 

Монтана -1852 -12,8 -1678 -11,7 -1801 -12,8 

Плевен -2690 -10,1 -2352 -9,1 -2589 -10,0 

 

 

По време на последното преброяване през февруари 2011 година на доброволен 

принцип от 101 018 преброени, 95 126 са се самоопределили по етнически признак, т.е. 94% 

от населението.  

Етно-демографската характеристика на област Видин има следните 

характеристики:  

• В област Видин преобладава населението, което се самоопределя към българската 

етническа група, представляващо 91,25 % от населението на областта;  

• Втора по големина по самоопределение е ромската етническа група с 7,66 % от 

общото население; 

• Незначителен е процентът на жителите на областта, които се самоопределят към 

влашката етническа група – 0,2 %, руска етническа група – 0,1 %, турската етническа група - 

0,09 %. 

 

Етнически състав на населението на област Видин според данните от последното 

преброяване на населението (февруари 2011) 

Таблица: 10 

Етническа група Общо за област Видин  

(брой) 

% спрямо общите данни за 

областта 

Българска 86 802 91,25 

Ромска 7 282 7,66 

Влашка 194 0,2 

Руска 96 0,1 

Турска 85 0,09 

Румънска 45 0,05 

Украинска 18 0,02 

Арменска 13 0,01 

Еврейска 3 -- 
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Каракачанска 1 -- 

Гръцка 1 -- 

Македонска 2 -- 

Други 93 0,1 

Не се определят 491 0,52 

Общо 95 126 100% 

 

Миграционните процеси в област Видин следват наблюдаваните тенденции в страната 

– населението мигрира от селата към градовете и от областния град към други градове в 

страната и чужбина.  

Населението в област Видин е неравномерно разпределено. Към края на 2014 г. 

гъстотата на населението варира от 5,8 души на кв. км до 117,8 души на кв. км. Средната 

гъстота на населението в областта е 30,8 човека на кв.км. при средна гъстота за страната – 

64,9 души/кв.км. Разгледана на фона на цялата страна, област Видин е слабо населена 

територия, а в определени части и с характер на обезлюдяваща територия. В областта най-

слабо населени са общините Чупрене, Макреш и Бойница. 

 

Гъстота на населението в област Видин към 31.12.2014 г. 

Таблица: 11 

Общини Населени 

места-брой 

Градове Села Население 

към 

31.12.2014 

г. 

Площ
 

кв.км. 

Гъстота на 

населението 

ч /кв.км 

Белоградчик 18 1 17 6162 410,7 15,0 

Бойница 8 0 8 1126 165,8 6,8 

Брегово 10 1 9 5091 179,2 28,4 

Видин 34 2 32 59039 501,3 117,8 

Грамада 8 1 7 1811 184,2 9,8 

Димово  23 1 22 5977 402,5 14,8 

Кула 9 1 8 4197 291,0 14,4 

Макреш 7 0 7 1401 228,8 6,1 

Ново село 5 0 5 2725 109,5 24,9 

Ружинци 10 0 10 3919 232,6 16,8 

Чупрене 8 0 8 1913 327,3 5,8 

Общо за 

област 

Видин 

 

140 

 

7 

 

133 93 361 

 

3032,9 

 

30,8 д /кв.км 

 

Видно от статистическите данни за населението през последните години се 

установяват неблагоприятни тенденции в демографското състояние на областта – ежегодно 

намаляване на населението, застаряване и влошаване на възрастовата му структура, 

намаление на раждаемостта и увеличение на смъртността, както и задълбочаваща се 

депопулация.  

Анализът на данните за населението показва основните демографски проблеми в 

област Видин, които имат пряко отношение към социалната политика и системата на 

социалните услуги, и към потребностите на населението от социални, здравни и др. услуги:  

• застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура; 
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• критично ниска  раждаемост с тенденция към по-силно намаление; 

• висока смъртност и отрицателен естествен прираст; 

• прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст; 

• устойчива тенденция към емиграция и обезлюдяване на област Видин с ясно изразени 

външно-миграционни процеси; 

• Ниска гъстота на населението. 

 

3.2. Здравеопазване  

 

 Медицинското обслужване на територията на област Видин се осъществява чрез 

системата на извънболничната медицинска помощ - първична и специализирана, диализен 

център, лечебните заведения за болнична медицинска помощ и Център за спешна 

медицинска помощ. 

 Според Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на 

територията на област Видин към 31.05.2015 г. са регистрирани  и функционират 270 

лечебни заведения за извънболнична помощ, както следва: 

 амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ - 55; 

 амбулатории за индивидуална практика за първична дентална помощ - 91; 

 амбулатории за групови практики за първична медицинска помощ - 8 

 амбулатория за групова практика за първична дентална помощ - 1; 

 амбулатории за индивидуални практики за специализирана медицинска помощ - 60; 

 амбулатории за индивидуални практики за специализирана дентална помощ - 10; 

 амбулатория за групова практика за специализирана медицинска  помощ - 1; 

 медицински центрове - 9; 

 дентални центрове - 2; 

 медико-дентални центрове - 1; 

 диагностично-консултативни центрове - 2; 

 медико-диагностични лаборатории - 2; 

 медико-технически лаборатории - 13. 

 

Разпределението на горепосочените лечебни заведения по общини е представено в 

Таблица 12. 

 

Регистрирани лекарски и дентални практики в Област Видин към 31.05.2015 год. 

Таблица: 12 
Община АП АС Центрове 

 

ИП 
Групови  

практики 
ИП 

Групови  

практики 
МЦ ДЦ МДЦ ДКЦ 

 АПМП АПДП АПМП АПДП АСМП АСДП АСМП АСДП     

Белоградчик 4 3  1 10    1    

Бойница 1 0           

Брегово 5 3   1        

Видин 37 73 5  48 10 1  7 2 1 2 

Грамада 0 1           

Димово 1 2 2  1        
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Кула 3 5       1    

Макреш 0 1           

Ново село 1 0 1           

Ружинци 1 2             

Чупрене 2 1           

Всичко 55 91 8 1 60 10 1  9 2 1 2 

 
АПМП - амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ 

АПДП - амбулатории за първична дентална медицинска помощ 

ИП - индивидуална практика 

ГП - групова практика 

АСМП - амбулатории за специализирана извънболнична медицинска помощ 

АСДП - амбулатории за специализирана дентална медицинска помощ 

МЦ - медицински център 

ДЦ - дентален център 

МДЦ - медикодентален център 

ДКЦ - диагностично-консултативен център 

 

 Видно от представената информация налице е съсредоточаване на лечебните 

заведения в областния център. Практиката показва, че достъпът до първична медицинска 

помощ в селските райони е затруднен поради лошата инфраструктура и състоянието на 

съществуващата транспортна мрежа. Регистрират се и незаети лекарски практики в 

отдалечени, планиниски, труднодостъпни населени места, поради което обслужването на 

населението в малките и отдалечени населени места се извършва от медицински фелдшери. 

 По отношение на специализираната извънболнична медицинска помощ област Видин 

е сравнително обезпечена с квалифицирани специалисти по основните медицински 

специалности.  

 На територията на област Видин броят на лекарите с призната специалност, които 

работят по нея е 231, като 55 са на възраст над 60 г. Осигуреността с лекари - специалисти на 

територията на област Видин е 36.0 на 10 000 души население, докато този показател за 

страната е 39.9. 

 Седемдесет и шест процента от лекарите, упражняващи придобитата специалност са 

във възрастова група от 35 г. до 60 г., останалите 24 % от лекарите с призната специалност и 

работещи по нея са във възрастовата група над 60 г. Няма лекари с призната специалност на 

възраст до 35 г. 

 На територията на област Видин се наблюдава неравномерно разпределение на 

специалисти. Специализираната извънболнична помощ е концентрирана в областния град и 

липсват достатъчно специалисти в останалите общински центрове. Това  затруднява достъпа 

на пациентите до специализираната медицинска помощ и забавя диагностично-лечебния 

процес. 

 В седем от единадесетте общини на областта няма регистрирани и работещи лечебни 

заведения за специализирана извънболнична помощ, като това са труднодостъпни райони с 

лоша инфраструктура и застаряващо население. 

 В град Видин е разкрит и функционира частен Диализен център. 

 

По отношение на болничната помощ на територията на област Видин функционират 

две лечебни заведения за болнична медицинска помощ - МБАЛ "Св. Петка"АД - гр. Видин и 

МБАЛ "Белоградчик" ЕООД - гр. Белоградчик. Общият брой болнични легла в края на 

годината е 360 (300 легла в болницата в гр. Видин и 60 легла в болницата в гр. Белоградчик). 
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Осигуреността на населението с легла е 36,2 на 10 000 души население, докато този 

показател за страната е 56.8. Най-висока е осигуреността с неврологични, кардиологични, 

хирургични и пневмофтизиатрични легла, което съответства на водещата патология и 

регионалните здравни приоритети. 

 В лечебните заведения за болнична помощ е осигурено непрекъснато 24-часово 

изпълнение на лечебна дейност, включително и медицинско обслужване на пациенти със 

спешни състояния. Обемът на извършваната лечебна дейност се определя от съответното 

ниво на компетентност, съгласно утвърдените медицински стандарти по отделните 

специалности. 

От особена важност е поддържането и непрекъснатото подобряване на 

инфраструктурата и медицинското оборудване на МБАЛ "Св.Петка"АД - гр. Видин, която 

поема основната тежест на патологията в област Видин. 
 

 В област Видин към Центъра за спешна медицинска помощ са разкрити пет 

филиала - Видин, Белоградчик, Кула, Брегово и Димово. 

 Общият брой на персонала през 2014 г. е 166, от които лекари – 26, висш 

немедицински персонал - 5, медицински специалисти – 65, шофьори – 48 и 16 санитари. 

 През 2014 г. ЦСМП е разполагал с 15 санитарни автомобили, от които 14 линейки и 1 

леки коли. През 2015 г. са закупени два нови реаномобила с модерно медицинско оборудване 

със средства отпуснати от Министерство на здравеопазването. 

На територията на гр. Видин функционира Дом за медико-социални грижи за деца. 

Медицинското обслужване на потребителите от новосъздадените социални услуги - 
ЦНСТ и ЗЖ се осъществява от системата на извънболничната медицинска помощ - 
общопрактикуващ лекар, лекари - специалисти от системата на специализираната 
извънболнична медицинска помощ, лечебните заведения за болнична помощ и ЦСМП.  

На база на представената информация РЗИ – гр. Видин дефинира следната матрица на 
силните и слабите страни на здравеопазването в област Видин: 

Силни страни Слаби страни 

Налична добра структура от лечебни 

заведения за извънболнична медицинска 

помощ; 

Квалифицирани кадри по основните 

специалности; 

Висок обхват на населението от 

общопрактикуващи лекари; 

Лечебни заведения за доболнична 

медицинска помощ, разполагащи със 

съвременна апаратура и добра 

инфраструктура; 

Развитие и налагане на нови методики на 

лечение и области в медицината - 

разширяване на услугите; 

Медицинско осигуряване на населението в 

кризисна ситуация; 

Висок имунизационен обхват на 

подлежащите групи от населението съгласно 

Имунизационния календар на РБългария 

Неравномерно разпределение на лечебните 

заведения на територията на областта с 

концентрирането им в областния град; 

Обслужване на населението в малките и 

отдалечените населени места от медицински 

фелдшери; 

Миграция на лекари - специалисти в други 

градове на страната и чужбина; 

Неблагоприятна тенденция във възрастовата 

структура на лекарите специалисти - 

увеличаване на броя на работещите в над 

трудоспособна възраст, на фона на 

драстично намаляване на броя на 

специалистите във възрастовата група до 

35г.; 

Очертаващ се дефицит на специалисти по 

основни специалности; 

Транспорт - лоша пътна инфраструктура, 

затрудняваща санитарния транспорт; 
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Интензивна работа по националните 

профилактични програми; 

Нова апаратура и инвестиции в строително 

ремонтни дейности в лечебните заведения за 

болнична помощ. 

Ниска здравна култура на ромското 

население и трудности при медицинското 

им обслужване; 

Недостатъчен брой на здравни медиатори в 

населените места с компактни ромски 

общности (през 2015г. в община Видин са 

назначени двама медиатори и един в община 

Белоградчик); 

Липса на лечебни структури за хронично 

болни и за долекуване; 

Намален брой на лечебните заведения за 

болнична помощ на територията на областта, 

поради закриването на МБАЛ"П. 

Хитов"ЕООД - гр. Кула; 

Липса на Отделение по Инфекциозни 

болести в лечебните заведения за болнична 

помощ; 

Ограничен финансов ресурс за обезпечаване 

на дейността по болнична медицинска 

помощ. 

Възможности  

Провеждане в общините на политика за 

стимулиране на инвестициите в 

здравеопазването; 

Подобряване качеството и достъпа до 

медицинско обслужване; 

Използване на наличната съвременна 

медицинска апаратура за обслужване на 

пациенти от съседни региони; 
Повишаване на квалификацията на 

медицинските специалисти;  

Създаване на атрактивни условия с оглед 

привличане и задържането на млади 

специалисти на територията на областта; 

Фокусиране на усилията на здравната 

система и останалите ведомства и 

структури, чиято политика и дейности 

влияят на здравето, върху промоцията на 

здраве и профилактиката на болестите; 

Подобряване на детското и майчино здраве 

и здравето на жените във фертилна възраст. 

Търсене на възможности за местните органи 

на самоуправление да осигурят и 

мониторират адекватна медицинска помощ 

за своето население; 

Развитие на алтернативни форми на 

болничното обслужване - домашен 

стационар, амбулаторна хирургия, дневен 

стационар, сестрински домове, хосписи и др. 
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По отношение на здравеопазването могат да бъдат дефинирани следните заключения 

за област Видин: 

 Неравномерно разпределение на лечебните заведения на територията на областта; 

 Самотно възрастно население, живеещо в малки и отдалечени населени места с лоши 

комуникации и инфраструктура; 

 Ниска здравна култура на ромското население и трудности при медицинското 

обслужване; 

 Ограничен финансов ресурс на системата, която разчита единствено на финансиране 

по договори с НЗОК и Министерство на здравеопазването; 

 Висок процент на здравнонеосигурени лица, медицинското обслужване, на които 

остава за сметка на лечебните заведения. 

 

3.3. Образование  

 

За учебната 2014-2015 година на територията на област Видин функционират 37 

училища и 39 детски градини. Образователната структура на училищата е 1 начално 

училище, 14 основни училища, 13 средни общообразователни училища, 2 профилирани 

гимназии, 6 професионални гимназии и 1 специално училище. 

Обслужващите звена са общо 4 на брой и включват:  

- Ресурсен център ПИОВДУСОП гр. Видин  

- Градско общежитие гр. Видин  

- ДК гр. Белоградчик  

- ЦРД гр. Брегово  

 

За учебната 2014/2015 г.   

- в Списъка на средищните училища от област Видин  са включени 22 училища. 

- в Списък на защитените училища Видин  са включени  6 училища. 

 

Брой училища, ученици, паралелки и средна пълняемост на паралелките 

Таблица: 13 

Година  Брой училища  Брой ученици  Брой 

паралелки  

Средна 

пълняемост  

2009/2010  39  10327  518  19.94  

2010/2011  38  10035  492  20.40  

2011/2012  38  9752  485  20.11  

2012/2013  38  9454  476  19.86  

2013/2014 38 9280 471 19.70 

2014/2015 37 9182 470 19.54 

 

Видно от данните в таблица 13, през последните шест години се наблюдава трайна 

тенденция за намаляване на общия брой на учениците в област Видин – 1147 ученици за 

последните шест години. В същото време, извършената оптимизация на мрежата през 

учебната 2010-2011 е довела до нарастване на средния брой на учениците в паралелка, но не 

е постигнала значителен стабилизиращ ефект, тъй като в следващите години средният брой 

на учениците отново започва да намалява.  

В началото на учебната 2014/2015 година в училищата от област Видин се обучават 

9182 ученици дневна форма на обучение, което е с 98 ученици по-малко спрямо учебната 

2013/2014 година. Учениците са разпределени в 470 паралелки със средна пълняемост 19,54 
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ученици в паралелка, което е с 1 паралелка по-малко спрямо предходната година и спад в 

пълняемостта на паралелките с 0,16 ученици. Броят на слетите паралелки е 22 броя, което е с 

1 паралелка по-малко от предходната учебна година.  В тях са обхванати 275 ученици.  

Учениците, подлежащи на задължително обучение от І до ІХ клас включително в края 

на учебната година, са 6888 ученици, което е с 249 ученици по-малко спрямо началото на 

учебната година от 7137 ученици. 

Грижата за оптималния обхват на учениците в задължителната училищна възраст в 

област Видин, съгласно чл. 7 и чл.20 от ЗНП, започва от дейностите по приемането на децата 

в подготвителна група. Обхванатите 5 и 6-годишни деца в подготвителните групи за 

учебната 2014/2015 година в училищата и детските градини в област Видин са общо 1274 

деца в 10 училища и 39 детски градини. Децата са разпределени в 39 смесени групи, 14 

самостоятелни 5-годишни и 17 самостоятелни 6-годишни. 

Към м. юли 2015 г. обхванатите 5 и 6-годишни деца в подготвителните групи за 

учебната 2015/2016 година в училищата и детските градини в област Видин са общо 1377 

деца в 10 училища и 39 детски градини. Децата са разпределени в 40 смесени групи, 20 

самостоятелни 5-годишни и 16 самостоятелни 6-годишни.  

Приемът на ученици в І клас за учебната 2015/2016 година се осъществява по 

регламентирани ред и условия със заповеди на директорите на училищата от област Видин. 

Към месец юли 2015 г. в училищата в област Видин са записани общо 665 ученици в І клас. 

Сформираните паралелки в І клас са общо 42, с 2 паралелки по-малко от предходния период, 

от тях 2 слети паралелки. Броят на учениците от І клас, които са обхванати в групи за 

целодневна организация на учебния ден, са общо 409, разпределени в 25,5 паралелки, от тях 

4 сборни групи. Записаните деца със специални образователни потребности са 15 ученици. 

Обхватът на децата и учениците в подготвителните групи и първи клас е оптимален и 

не се регистрират затруднения. През последните години се наблюдава устойчивост в броя на 

желаещите родители децата им да посещават групите на целодневна организация на учебния 

ден, което е в следствие на постоянна работа и разяснителни кампании от страна на 

училищата с родителите на учениците. Комуникацията между училището като институция и 

родителската общност е на по-добро ниво. 

 

Деца със СОП и дейност на Ресурсен център. 

За учебната 2014 – 2015 г. от заседания на ЕКПО са насочени за ресурсно подпомагане 

– 58, от тях разпределени в общообразователни детски градини – 19 деца, а в училища: 39 

ученици; насочени за специална група на ЦДГ № 4 „Васил Левски”, гр. Видин - 2;  насочени 

за ПУ „Д-р Петър Берон”, гр. Видин – 5 

Към 27.06.2015 г. в актуализацията на Списък – Образец 1А броя на децата и учениците 

със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано в 

общообразователните детски градини и училища в областВидин е 309. 

Общ брой деца на възраст от 3 г. до 7 г. към 27.06.2015 г. – 7 в  специална група в ЦДГ 

№ 4 „Васил Левски”, гр. Видин. Общ брой ученици към 27.06.2015 г. – 49 в ПУ „Д-р Петър 

Берон”, гр. Видин   

 Детските градини и училищата, в които се обучават интегрирано деца и ученици със 

специални образователни потребности и се подпомагат ресурсно от специалистите на 

Ресурсен център – Видин през 2014/2015 учебна година са разпределени в 18 (осемнадесет) 

училища и 17 (седемнадесет) детски градини на територията на 9 общини в област Видин. 

Създаването на предпоставки за успешната социализация на учениците със специални 

образователни потребности се реализира чрез активното им участие в извънкласни и 

извънучилищни дейности, организирани от Ресурсен център - Видин и общообразователните 

училища и детски градини, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание. 
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3.4. Икономическо развитие
1 
 

 

Подробен анализ на икономическото развитие на област Видин и техническата 

инфраструктура на областта е поместен в Областната стратегия за развитие на област Видин 

за периода 2014 – 2020 година. 

Съгласно цитирания документ: 

 Област Видин се характеризира със сравнително висока гъстота на пътната мрежа, но 

качеството на повечето пътища е незадоволително. Голям е делът на IV-класните 

пътища, които са в лошо състояние; 

 Остава актуална необходимостта от изграждане на обходни трасета  на транспортната 

мрежа, с цел извеждане на транзитния транспорт  от чертите на общинските центрове 

и другите населени места; 

 Транспортната система в Област Видин обхваща сравнително добре развита пътна 

мрежа, воден, железопътен транспорт, и потенциална възможност за развитие на 

въздушен транспорт. Това предполага възможности за развитието на интермодален 

транспорт и утвърждаването на областта като транспортен и логистичен център.  

 

По отношение на макроикономическите показатели област Видин е областта с най-

нисък БВП на глава от населението през 2013 г. – 5 707 лв., при средна стойност от 11 050 лв. 

за страната (Таблица 14).  

В област Видин се наблюдават едни от най-ниските нива на работната заплата. За 

2013 г. средногодишната работна заплата в област Видин е 6 195 лева, а за страната –  9 301  

лева, т.е. средното заплащане в областта е с 34% по-ниско от това за страната (таблица 16 от 

т. 3.5. Заетост). Поради неблагоприятната възрастова структура на местното население голям 

дял от доходите се формират от пенсии – 32,0% спрямо 25,1% за страната през 2013 година.  

 

Брутен вътрешен продукт 2011-2013 

Таблица: 14 

    2011 г. 2012 г. 2013 г. 

България БВП млн.лв. 78 434 80 044 80 282 

България БВП на човек лв. 10 674 10 956 11 050 

Северозападен район БВП млн.лв 5 656 5 658 5 640 

СЗР - БВП на човек лв. 6 714 6 816 6 903 

Област Видин - БВП млн. лв. 534  530 551 

Област Видин БВП на човек  лв. 5327  5384 5 707 

 

Брутната добавена стойност от стопанските субекти на национално ниво през периода 

2011-2013 г. бележи увеличение. Не е такава тенденцията обаче за БДС на стопанските 

субекти в област Видин. През 2012 г. се наблюдава намаление на БДС в областта, следвано 

от увеличение през 2013 г. За аграрния сектор и сектора на услугите обаче нивото на БДС 

през 2013 г., въпреки увеличението спрямо предходната година, остава по – ниско от 2011 г. 

(Таблица 15).   В сектор „Индустрия” в областта се наблюдава тенденция за увеличение и 

през трите посочени години. 

Видно от данните по икономически сектори към 2013 година в област Видин сектор 

„Услуги“ формира най-голяма част от БДС –63%. Най-малък дял отчита сектор „Селско 

стопанство“ – 16,67 %. 
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Брутна добавена стойност 

Таблица: 15 

БДС по икономически сектори  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

БЪЛГАРИЯ млн. лв. 68 299 68 876 69 126 

Селско и горско стопанство млн. лв. 3 715 3 747 3 778 

Индустрия млн. лв. 20 494 20 727 19 311 

Услуги млн. лв. 44 091 44 402 46 037 

БДС по икономически сектори     

Северозападен район млн. лв. 4 925 4 868 4 856 

Селско и горско стопанство млн. лв. 632 614 633 

Индустрия млн. лв. 1 701 1 727 1 604 

Услуги млн. лв. 2 592 2 527 2 619 

БДС по икономически сектори     

област Видин млн. лв. 465 456 474 

Селско стопанство млн. лв. 87 76 79 

Индустрия млн. лв. 76 88 93 

Услуги млн. лв. 303 292 301 

 

Въз основа на така представените данни се налага заключението, че на територията на 

област Видин липсват достатъчен брой производствени предприятия и икономическата 

дейност се формира основно от търговията и услугите. 

По отношение на икономиката в района в Областната стратегия за развитие на област 

Видин 2014 – 2020 г. се посочват следните изводи: 

 В резултат на структурните промени в икономиката на област Видин през последните 

години в голяма част от предприятията не съществуват развойни звена, предвид 

факта, че предприятията нямат финансови възможности за поддържане на обособени 

звена за изследователска и развойна дейност; 

 Връзките с учебни заведения, изследователски организации и др. са твърде слаби и 

най-често инцидентни; 

 Липса на иновации - въпреки че някои от предприятията в отрасъла са предоставили 

на пазара нови или усъвършенствани продукти, в основната си част те имат твърде 

ограничен характер и трудно могат да повлияят за повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията; 

 Недостатъчно използване на съвременни информационни технологии за въвеждане и 

обработка на информация (ЕИМ, програмни средства, компютърна мрежа на 

предприятието и др.); 

 Недостатъчно използване на Интернет за маркетинг, реклама и електронна търговия; 

 Съвременната форма за сътрудничество е създаване и/или участие в клъстери, 

въпреки това в област Видин няма такива, нито пък предприятията от областта 

участват в национални клъстери. Това допълнително забавя развитието им, понеже те 

самостоятелно не са конкурентни на пазара, както на местния така и на 

международния. 
 
1/ползвани източници: НСИ, електронна страница на Институт за пазарна икономика - „Регионални профили: показатели 

за развитие“ -http://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/vidin/  
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3.5. Заетост
2 
 

 

По данни на НСИ средният списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в област Видин за последните години е както следва: 

2011 – 18 322 лица; 2012 – 17 670 лица; 2013 – 17 665 лица. 

Съгласно статистическите данни най-голям е броят на заетите в търговията, ремонта 

на автомобили и мотоциклети; преработващата промишленост; държавното управление, 

образованието; хуманното здравеопазване и социална работа. 

През последните две години ситуацията на пазара на труда в областта, макар и леко, 

бележи подобрение, като през 2013 г. средногодишният коефициент на безработица сред 

населението на възраст над 15 години спада до 17,7% при 19,8% през 2011 г., а 

средногодишната заетост се увеличава до 39,6% при 35,8% през 2011 година. Въпреки това 

стойностите и на двата индикатора остават много по-неблагоприятни от средните за страната 

– безработица от 12,9% и заетост от 46,9%. В резултат на това в област Видин се наблюдават 

и едни от най-ниските нива на работната заплата (таблица 16). 

 

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в Северозападен район 

 Таблица: 16 

Район / област 2011 година 2012 година 2013 година 

За страната 8230 8773 9 301 

Северозападен район 6727 7106 7449 

 Видин  5532 5855 6195 

 Враца 8657 9231 9383 

 Ловеч 6184 6509 6940 

 Монтана 6289 6572 6995 

 Плевен 6308 6646 7046 

 

Данните за движението на работните места на първичния трудов пазар в периода 

2012-2014 година в област Видин (таблица 17)  за две поредни години показват превес на 

заявените работни места над заетите работни места. За 2013 г. прирастът е 18,5 %, а за 2014 – 

9,5 %. 

Сравнително високите стойности на свободните работни места се обуславят от 

разминаването между търсене и предлагане на работна сила на пазара на труда, 

неприемливите условия на труд, недостиг на кадри, слабата териториална мобилност на 

безработните лица и други. 

 

Движение на работните места (РМ) в периода 2012-2014 г. по данни на РСЗ – Монтана 

(извън местата по програми за заетост) 

Таблица: 17 

област Показатели  2014 2013 Прираст  

2014/2013 

2013 2012 Прираст 

2013/2012 

бр. бр. бр. % бр. бр. бр. % 

Видин  
Заявени РМ 2 184 1 995 189 9,5 1 995 1 683 312 18,5 

Заети РМ 2 044 1 986 58 2,9 1 986 1 226 760 62,0 

Враца Заявени РМ 3 714 3 544 170 4,8 3 544 3 072 472 15,4 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016 - 2020 г. 

28 

 

Заети РМ 3 072 3 100     - 28 -0,9 3 100 2 426 674 27,8 

Монтана 
Заявени РМ 3 354 3 286 68 2,1 3 286 3 097 189 6,1 

Заети РМ 2 905 3 022 -117 -3,9 3 022 2 101 921 43,8 

 

През 2014 г. в областите Видин, Враца и Монтана са заявени общо 13 844 места по 

различни програми за заетост. За 2013 г. тази цифра е 16 810 места.  

Най-много са обявените места по Национални програми за заетост (чл.31 от ЗНЗ), НП 

“От социални помощи към осигуряване на заетост“, НП “АХУ”- личен асистент и места по 

проекти, изпълнявани по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. 

В област Видин заявените през 2014 г. работни места по програми за заетост са 3 795, 

през 2013 г. -  4 968, което сравнено с 2012 г. бележи ръст с 44,1 на сто.   

 

По отношение на заетостта могат да бъдат дефинирани следните заключения за област 

Видин: 

 Област Видин трайно се откроява с най-ниско равнище на средна работна заплата в 

страната; 

 Налице е неблагоприятна тенденция на субсидиарна заетост в областта; 

 Наблюдава се леко стабилизиране на пазара на труда, което обаче може да се дължи и 

на неблагоприятната демографска ситуация в областта. 

 

 
2/Ползвани са данни от:НСИ;АЗ;РСЗ-Монтана; Регионални профили, публикувани на електронната страница на 

Институт за пазарна икономика http://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/vidin/ 

 

 

3.6. Безработица 

 

През периода 2012-2014 г. в област Видин се наблюдава неблагоприятна тенденция на 

постоянно увеличаване на безработицата /Таблица 18 „Равнище на безработица в област 

Видин за периода 2012-2014 г.“/. Съгласно годишните обзори на Агенция по заетостта за 

2012 и 2013 г. област Видин е на първо място по равнище на безработица в страната. Община 

Ружинци е общината с най-високо равнище на безработицата, съответно 68,1 % през 2012 г. 

и 60,4 % през 2013 г.  

 

Равнище на безработица в област Видин за периода 2012-2014 г. 

Таблица: 18 

 2012 

Средногод. 

брой на 

безработните 

лица 

2012 

Равнище на 

безработица 

2013 
Средногод. брой 

на безработните 

лица 

2013  
Равнище на 

безработица 

2014 
Средногод. 

брой на 

безработните 

лица 

2014 
Равнище на 

безработица 

За страната 364 537 11,1 % 371 380 11,3 % 366 470 11,2 % 
Област 

Видин 
- 21,6 8 353 22,1 9 019 23,8 

Област 

Враца 
- 19,6 15 337 20,5 16 455 22,0 

Област 

Монтана 
- 20,7 12 316 20,5 13 072 21,8 

 

http://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/vidin/
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За 2014 година равнището на безработица за областта е 23,8 % при 11,2 % за страната. 

За три години ръста на безработицата се е увеличил с 2,2 пункта. Този неблагоприятен факт 

оказва своето влияние върху цялостното социално-икономическо развитие на областта. 

Увеличението на безработните през разглеждания период е обусловено от 

неблагоприятното съотношение между входящия и изходящия поток от безработни лица в 

бюрата по труда. Реализацията на различни програми и мерки за заетост в областта, насочена 

към определени приоритетни групи безработни лица повлия на изходящия поток, но 

последиците от икономическата криза не позволиха той да превиши входящия поток от 

безработни. Предлагането на работна сила е по-голямо от търсенето, което и обуславя 

неравновесието на пазара на труда. 

 

Структурата на входящия поток от безработни лица в периода 2012-2014 г. в 

основни линии е, както следва: 

 жените в общата съвкупност на входящия поток са с относителен дял 48-49 %.  

 младежите до 29 г. съставляват 26 – 28  % от регистрираните безработни в областта; 

 делът на специалистите с висше образование в общата съвкупност на входящия поток 

е 7-8 %; 

 в разпределението на входящия поток по професионален признак с най-голям дял е 

групата на лицата без специалност – за област Видин те са 50 – 52 %. 

 

В броя и структурата на изходящия поток по направления са настъпили следните 

промени в сравнение с 2013 г.:  

 броят на постъпилите на работа безработни лица намалява в област Видин с 21.6 на 

сто. Делът им преобладава в общата съвкупност на изходящия поток и през годината е 

54.8 на сто във Видинска област (спад с 6.9 пункта),  

 отпадналите от регистрация по различни причини и основания в структурата на 

изходящия поток са с относителен дял 45.2 на сто в област Видин (ръст с 6.9 пункта). 

Броят на лицата в тази група е по-малък в област Монтана – с 4.8 на сто и с 0.4 на сто 

в област Враца и по-голям с 4.4 на сто в област Видин. 

 

През разглеждания период в общата съвкупност на безработните жени, компетентните 

институции очертават следните особености: 

 повече от половината от регистрираните жени са без специалност;  

 голям е и делът на жените с основно и по-ниско образование; 

 с най-висок дял са безработните жени във възрастовата група над 55 г., а с най-нисък 

дял са безработните жени до 19 г.;  

 значително се увеличава делът на безработните жени с престой в бюрата по труда над 

12 месеца. 

 

Сред регистрираните жени преобладават тези с ниско образование и без специалност. 

Тъй като те са слабо конкурентоспособни на пазара на труда, това води до сравнително 

продължителната им регистрация в бюрата по труда. Друга причина за това е, че за 

безработни с ниска квалификация и образование се предлагат работни места свързани с 

тежък физически труд, които са неподходящи за жени. 

 

В структурата на безработните по възраст най-малобройна е групата на 

безработните на възраст до 19 години, а най-многобройна е групата на лицата на възраст над 

55 години. 
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За 2014 г. във възрастовата структура на безработните, младежите до 29 г. се 

обособяват като група, която е в неравностойно положение на пазара на труда. Общият брой 

на безработните младежи до 29 г. се променя в зависимост от периодите на завършване на 

образование. Средномесечно в региона на ДРСЗ са регистрирани 7 337 младежи до 29 г., от 

които 3 283 лица са в област Враца, 2 400 лица са в област Монтана и 1 654 лица са в област 

Видин. Делът им в общата съвкупност  на безработните е 18.3 на сто във Видинска област, 

19.9 на сто във Врачанска и 18.4 на сто в Монтанска. Повече от половината от 

регистрираните безработни младежи до 29 г. са с основно и по-ниско образование. 

Основните причини за сравнително високата младежка безработица е ниското 

образование и липсата на професия и квалификация сред преобладаващата част от 

безработните младежи. Висока е безработицата при жените до 29 г., тъй като работодателите 

не желаят да наемат млади жени, поради вероятността те да отсъстват по-дълъг период от 

време за раждане, отглеждане на деца и отпуск по болест. Други причини за безработицата 

сред младите хора са свързани с несъответствието между броя на завършващите учебни 

заведения с определени специалности и реалното търсене на същите на пазара на труда, 

липса на трудов стаж, липса на традиции в самонаемането. 

По отношение на професионалната структура на безработните лица тенденциите 

през последните три години са както следва:  

 най-голяма е групата на безработните без специалност; 

 втора по големина е групата на безработните с работническа специалност; 

 най-малка е групата на безработните специалисти. 

 

През 2014 г. средномесечният брой на регистрираните безработни с увреждания е 304 

лица (3.4 на сто от безработните) в област Видин. В област Видин се отчита ръст в 

абсолютния брой спрямо 2013 г. с 15,1 на сто.  

 

Структура на регистрираните безработни с увреждания 

Таблица: 19 

Показатели 

област Видин област Враца област Монтана 

2014г 
Прираст  

14г./13г. 
2014г 

Прираст  

14г./13г. 
2014г 

Прираст  

14г./13г. 

ср.м.бр ср.м.бр % ср.м.бр ср.м.бр % ср.м.бр ср.м.бр % 

Регистрирани 

безработни с 

увреждания 

304 

 

100.0 

40 15.1 

1 068 

 

100.0 

157 17.3 

481 

 

100.0 

49 11.3 

- жени 
154 

50.8 
32 25.8 

526 

49.2 
81 18.1 

225 

46.8 
16 7.9 

- с работническа 

специалност 

112 

37.0 
23 25.6 

425 

39.8 
66 18.5 

192 

39.8 
35 22.1 

- специалисти 
70 

23.2 
6 8.5 

229 

21.4 
13 5.9 

116 

24.1 
7 6.3 

- без 

специалност 

121 

39.8 
12 10.6 

414 

38.8 
78 23.3 

174 

36.1 
7 4.4 

- регистрирани 

за 1
-ви

 път 

29 

9.5 
-5 -15.4 

131 

12.3 
3 2.4 

68 

14.0 
-2 -2.8 
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- регистрирани 

за 2
-ри

 път 

37 

12.3 
0 0 

159 

14.9 
4 2.6 

73 

15.1 
-1 -0.7 

- регистрирани 

над 2 пъти 

237 

78.2 
45 23.5 

778 

72.8 
150 23.9 

341 

70.8 
51 17.7 

 

Жените с увреждания в структурата на безработните в област Видин е съответно 50.8 

на сто. В област Видин се запазва тенденцията от предходни периоди преобладаващ дял в 

общата съвкупност на регистрираните безработни с увреждания да имат лицата, които са без 

специалност. Техният дял е 39.8 на сто.  

В областта преобладаващ дял в общата съвкупност на регистрираните с увреждания 

имат нискоквалифицираните безработни, които са без специалност. Възможностите за 

устройването им на работа са крайно ограничени. Шансовете им да започнат трудова 

дейност са минимални (особено на несубсидирани работни места), тъй като работните места, 

обявявани в бюрата по труда, неизискващи образование и квалификация, в по-голямата си 

част предполагат физически труд, противопоказен за лицата с увреждания. Всичко изброено 

дефинира групата на безработните с увреждания като изключително рискова на трудовия 

пазар.  

 

По отношение на безработицата на база анализите на Агенция по заетостта и 

Регионалната служба по заетост - Монтана могат да бъдат дефинирани следните заключения: 

 През последните години област Видин трайно се откроява с най-високо равнище на 

безработица в страната; 

 Областта има значителен брой нискообразовани и нискоквалифицирани безработни 

лица; 

 Безработните младежи до 29 г. се обособяват като група, която е в неравностойно 

положение на пазара на труда. 
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4. Анализ на групите в риск/целевите групи/ в област Видин 

 

Анализът на данните за населението в т. 3.1. на настоящия документ показва основните 

демографски проблеми в областта, които имат пряко отношение както към социалната 

политика и системата на социалните услуги така и към потребностите на населението от 

такива услуги.  

 Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в област  Видин са:  

 Тенденция към застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура. В 

селата по-голямата част от жителите са над 65-годишна възраст, а броят на самотните 

стари хора сред тях е преобладаващ; 

 Критично ниска  раждаемост; продължаване на тенденцията за висока смъртност, 

отрицателен естествен прираст, ниска гъстота на населението; 

 Прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст; 

 Устойчива тенденция към емиграция и обезлюдяване на общините в област Видин с 

ясно изразени външно-миграционни процеси, което създава сериозни рискове за 

родителската грижа, образованието и развитието на децата в тези семейства; 

 Висок дял на хората с увреждания; 

 Висок дял на самотно живеещите стари хора, пръснати в малки населени места; 

 Продължаване на тенденцията да нараства временната трудова миграция за работа в 

чужбина (предимно в Испания, Италия, Гърция и скандинавските страни) и в по-

големите градове,  

 

 При анализа на социално-демографската и икономическа картина на област Видин се 

открояват основните фактори, които в съчетание с други, създават рисковете от социално 

изключване на индивидите и формиране на рискови групи от деца, лица, семейства в 

неравностойно положение и стари хора, нуждаещи се от подкрепа и социални услуги.  

  

Такива фактори са:  

 Ниско равнището на доходите – трайна липса постоянни доходи, безработица, ниски 

пенсии и недостатъчни доходи на лица в надтрудоспособна възраст; 

 откъснатост от семейната среда и липса на подкрепа от семейството - деца и самотни 

стари хора, настанени в специализирани институции; 

 ниско образование (включително и неграмотност), липса на професионална 

квалификация, които водят до неравностойна позиция на пазара на труда; 

 социално изключване и принадлежност към уязвими етнически малцинства, които 

живеят в изолация в обособени квартали и махали;  

 местоживеене – отдалеченост и изолираност на населеното място, с нарушени 

транспортни връзки и комуникация с общинския и областния център; 

 възраст – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в изолираните малки 

населени места, с крайно ограничен достъп до здравна грижа и услуги. 

 

 Под влиянието на тези фактори се обособяват рисковите групи сред децата, 

възрастните и старите хора, към които е насочен настоящият Анализ. 
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4.1. Деца, настанени в специализирани институции и резидентен тип 

услуги. Приемна грижа. Осиновявания.  

 

4.1.1. Деца, настанени в ДМСГД 

 През 2012 година в ДМСГД-Видин са новонастанени общо 35 деца на възраст от 0 до 

7 години по данни от Дома. От постъпилите деца в специализираната институция през 2012 

г. - 28 деца са настанени на ниво родилен дом и 7 от семейна среда. 

 За 2013 година в ДМСДГ - Видин са настанени общо 36 деца. От тях 18 на ниво 

родилен дом и 18 от семейна среда. ОЗД Димово е настанил 2, ОЗД Белоградчик - 6 и ОЗД 

Видин - 28 деца. 

 През 2014 година в ДМСГД - Видин са настанени общо 16 деца. От тях 9 са на ниво 

родилен дом и 7 от семейна среда. ОЗД Враца е настанил 1 дете, ОЗД Димово е настанил 1 

дете, ОЗД Кула - 3 и ОЗД Видин - 11 деца. 

 Намаляване броя на деца, настанени в ДМСГД, се дължи на ниската раждаемост в 

региона, добрата работа в общността за подкрепа на семействата и превенция на 

изоставянето. 

  По данни от анализа на настаняванията в ДМСДГ Видин над 70 на сто от децата са от 

ромски произход. Необходим е анализ на настаняванията на всяко дете според общината, в 

която живее семейството му, икономическото състояние на семейството и здравословното 

състояние на детето, в случаите, когато е нужно да се осигурят на специални грижи. Броят на 

настаняванията дава представа за необходимия обхват на услугите по превенция и приемна 

грижа. 

 Анализът на настаняванията на децата в ДМСГД – Видин показва, че: 

 две трети от децата в дома са настанени веднага след раждането им, като малка част 

от тях са оставени за осиновяване; 

 в регистъра за осиновяване са вписани всички деца, при които е изтекъл 

шестмесечния срок от настаняването в ДМСГД, с изключение на случаите в които се 

работи по реинтеграция.  Повечето от тях са от ромски произход и независимо, че 

нямат здравословни проблеми, за тях  почти липсват кандидати за осиновяване;  

 от ромски произход са над 80 на сто от децата в дома, по-голямата част са настанени 

поради бедност на родителите и липса на капацитет – трайна безработица, липса на 

подходящо жилище, многодетни семейства; 

 по здравословни причини са настанени около 10 на сто от децата; 

 деца на самотни майки са само 15 на сто; 

 кризисно са настанени 90 на сто от децата, при останалите настаняването е 

планирано. 

 

 Семействата на по-голямата част от децата, оставени за отглеждане от същата община 

поддържат редовни контакти с тях. Половината от родителите на децата, настанени от други 

общини поддържат по-рядко контакти с тях. 

 Почти половината от настанените деца имат братя и сестри, които се отглеждат в 

семейството. 

 С цел намаляване броя на децата в ДМСГД, основните идентифицирани необходими 

услуги са: 

 превенция на изоставянето на ниво родилен дом;  
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 подкрепа на семейства в риск (многодетни социално слаби семейства, социално слаби 

семейства, непълнолетни майки, самотни родители) след раждането на детето с цел 

превенция на изоставянето; 

 развиване на услугите в дома към социализация на децата; 

 поддържане и развитие на връзката с биологичното семейство на детето; 

 интегриране на детето в семейната среда; 

 изграждане на родителски капацитет и умения за отговорно родителство; 

 подкрепа на семействата за социалните им проблеми. 

 

4.1.2. Деца, настанени в ДДЛРГ 

Децата, отделени от своите семейства са от най-уязвимите групи в обществото. В 

област Видин има една специализирана институция за деца – ДДЛРГ „Надежда” – гр. 

Белоградчик. През разглеждания период в институцията е новонастанено само едно дете от 

територията на община Белоградчик (през 2014 г.). 

За периода от 2010 г. до 2013 г. на територията на община Ново село са разкрити 

социални услуги за деца от резидентен тип. С разкриването на три Центъра за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждане на територията на община Ново село приключва процесът 

по деинституционализацията и със Заповед № РД 01 - 918/26.08.2013г. на Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане се разрешава закриване на ДДЛРГ с. Ново 

село, считано от 01.09.2013 г.  

По данни на Дирекция „Социално подпомагане” Димово, за периода 2012 – 2014 

година в Дома за деца, лишени от родителска грижа – гр. Белоградчик са новонастанени 4 

деца. 

Настанените деца в област Видин в домове за деца, лишени от родителска грижа към 

края на всяка една от разглежданите години в периода 2012 – 2014 г. са съответно 53 за 

2012г., 30 за 2013 г. и 29 деца за 2014 г. Тенденцията на намаляване на децата в ДДЛРГ на 

областно ниво е обусловена от закриването на ДДЛРГ в с. Ново село през 2013 г. и 

извеждането на ползвателите в резидентен тип услуги в общността (вж. таблица 35 

Специализирани институции за деца и младежи в област Видин).  

 

4.1.3. Деца, настанени в ДДУИ 

 В ДДУИ с. Гомотарци за периода 2012 г. - 2014 г. са  настанени общо 50 деца и 

младежи с умствена изостаналост. През посочените години няма новонастанени деца в 

специализираната институция. През 2014 г. е стартирало извеждане на ползвателите от 

институцията и настаняването им в социални услуги резидентен тип. Към месец ноември 

2015 г. в дома няма останали деца или  младежи. Считано от 01.12.2015 г. със Заповед на 

Изпълнителния директор на АСП институцията е закрита. 

На територията на община Кула функционира ДДУИ, с капацитет 42 места в края на 

2014 год. През 2012 г. само децата, настанени в специализираната институция са били 12. 

През 2013 г. – броят им е намален на 11, поради навършване на пълнолетие на едно от 

децата. Същото е продължило пребиваването си в институцията. 

Със стартирането на проект „Детство за всички” децата под 18 годишна възраст са 

настанени в социални услуги от резидентен тип, а 4 деца са настанени в професионални 

приемни семейства на територията на общината. Към 31.12.2014 г. в ДДУИ „Свети Димитър” 

– Кула няма новонастанени деца. До края на месец октомври 2015 г. ползвателите - деца, 

младежи/девойки са изведени в подходящи услуги от резидентен тип. Услугата е закрита, 

считано от 01.12.2015 г. със Заповед на Изпълнителния директор на АСП.   

В периода 2012-2014 година е затворен входа към двете специализирани институции 

за деца с умствена изостаналост в област Видин.  
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Настанените деца и младежи в област Видин в домове за деца с умствена 

изостаналост към края на всяка една от разглежданите години в периода 2012 – 2014 г. са 

съответно 88 за 2012 г., 88 за 2013 г. и 43 деца за 2014 г. Тенденцията на намаляване на 

децата в ДДУИ на областно ниво е обусловена от влезлите в действие планове за закриване 

на двете специализирани институции за деца с умствена изостаналост в с. Гомотарци и гр. 

Кула (вж. таблица 35: Специализирани институции за деца и младежи в област Видин).  

 

4.1.4. Деца, настанени в резидентен тип услуги 

За периода 2012-2014 г. на територията на област Видин, за разглежданата рискова 

група, функционират следните услуги от резидентен тип: 

 Три ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – едно в гр. Белоградчик и две в гр. 

Видин; 

 Три ЦНСТ за деца без увреждания – в с. Ново село; 

 Две ПЖ – в Белоградчик и Ново село. 

 

През периода 2012 г. - 2013 г. на територията на община Видин не е имало разкрити 

социални услуги резидентен тип за деца. През 2014 г. на територията на общината са 

разкрити и функционират две ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. 

 Със стартиране на компонент „Нов дом“ по проект  „Детство за всички“ е извършено 

проучване и настаняване на 8 деца в социални услуги резидентен тип. В ЦНСТ  „Дъга“ през 

2014г. са настанени 5 деца, в ЦНСТ „Зора“- 3 деца. Всички деца са изведени от 

специализирани институции ДМСГД - Видин и ДДУИ - с.Гомотарци.  

 В община Ново село са разкрити и функционират три Центъра за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания, всеки с капацитет 12 места. През 2012 г. в  ЦНСТ 1- с. 

Ново село са настанени 11 деца, през 2013 г. настанените деца са 12 и  през 2014 г.- 12 деца. 

Във втория ЦНСТ - с. Ново село за 2012 г. са настанени 12 деца, през 2013 г. – 12, а през 

2014 г. настанените  децата са 12. В  Преходно жилище в общината за тригодишния период   

2012 – 2014 г.   капацитетът е пълен - 12  потребители. През 2013 г. е разкрито третото ЦНСТ 

за деца без увреждане, с капацитет 12 места, но са настанени само 9 деца. През 2014 г. 

настанените деца са 12. 

В разкритите социални услуги от резидентен тип на територията на община Ново село 

през периода, настанените деца без увреждане са общо по години, както следва: 2012 г.- 36, 

2013 г.- 45, а през 2014 г. - 48 . 

 През 2014 г. по проект е изграден ЦНСТ в гр. Белоградчик. Реалното стартиране на 

услугата се осъществява през 2015 г. В Белоградчик функционира и Преходно жилище с 

капацитет 8 места, изцяло запълнен през разглеждания период. 

Капацитетът и ползвателите на посочените услуги се увеличава прогресивно през 

разглеждания период и от 41 деца – ползватели през 2012 г., броят им нараства на 80 

ползватели през 2014 година. Това се дължи на деинституционализацията на деца в област 

Видин, извеждането им от специализираните институции и настаняването им в резидентен 

тип услуги (таблица 20). 

 

Деца настанени в резидентен тип услуги през 2012 – 2014 г. 

Таблица: 20 

Наименование на 

социалната услуга 

2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

ЦНСТ за деца и 

младежи с 

увреждания –  

0 0 0 0 28 25 
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ЦНСТ за 

деца/младежи без 

увреждания  

24 23 36 31 36 34 

ПЖ за област 

Видин  

20 18 20 24 20 21 

Общо услуги 

резидентен тип за 

деца в област 

Видин 

44 41 56 55 84 80 

 

4.1.5. Деца, настанени в приемни семейства 

Общо за област Видин през 2012 г. в приемни семейства са настанени – 19 деца, през 

2013 г. броят на децата е 60, а по данни на общините в края на 2014 г. настанените деца в 

приемни семейства са 75. От подадените данни за 2014 г. се забелязва най-голям дял на 

настанени деца за община Видин и община Димово. 

За периода 2012-2014 г. настанените деца от ДСП - Видин в приемни семейства на 

територията на община Видин са общо 32 деца. От тях 8 са осиновени.  

По данни на Дирекция „Социално подпомагане”  Димово за периода 2012 – 2014 

година в приемни семейства са били настанени по различно време общо 23 деца. 

Продължава съвместната работа на екипите по „Приемна грижа“ и ОЗД с акцент 

върху качеството на предоставяне на услугата. За развитието на „Приемна грижа“  говори и 

намаляването на броя на настанените  деца  в ДМСГД – Видин - от 35 настанени деца през 

2012 г. на 16 настанени деца през 2014 год.  

Следва да се отбележи обаче и факта, че както кандидатите за приемни семейства така 

и утвърдените такива, посочват желан профил на деца от 3 до 6 годишна възраст, клинично 

здрави. Този стеснен профил затруднява значително работата на ОЗД при извеждането на 

деца в риск на по-голяма възраст. С цел опазване интереса и правата на детето от 0 до 18 

годишна възраст удачно е да отпадне профилирането по възрастов критерии.  

 

4.1.6. Осиновявания 

 За периода 2012 – 2014 г. на територията на областта, са осиновени общо 82 деца, от 

които 27 международни осиновявания и 55 осиновявания в страната.   

През 2012 г. – общо 17 деца са осиновени, от които 4 деца - международно. През 

2013г. са осиновени общо 32 деца, от тях 12 международно осиновени и 20 са осиновени в 

страната. През 2014 г. – 33 общо са осиновените деца, от тях 11 международно и 22 - в 

страната. 

  През 2012 год. осиновените деца от институция са 17, през 2013 г. са 31 и за 2014 год. 

са 28 деца. 

 От приемни семейства през 2012 г – няма осиновени деца, през 2013 г. – едно дете е 

осиновено, и през 2014 г. – 8 деца са осиновени от приемни семейства. 

 Наблюдава се тенденция към нарастване броя на осиновените деца от приемни 

семейства, но това е естествен ход, тъй като настаняването н ДМСГД е сведено до минимум 

в последните години. Това се дължи и на факта, че е наложена тенденция приемните 

семейства в област Видин да разширяват възрастовият профил на децата от възраст 0 до 7 

години, което позволява настаняване на дете в приемно семейство на ниво родилен дом. 

 От изнесените данни е видно, че нараства броят на осиновяванията, както на 

национално, така и на международно ниво, което е предпоставка за наблюдаваната динамика 

в услугите за деца. 
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Брой деца, новонастанени в резидентен тип услуги, новонастанени в приемни 

семейства, новонастанени при близки и роднини и осиновени деца, област Видин 

Таблица: 21 

  
Деца, новонастанени в 

резидентен тип услуги 

Деца, новонастанени 

в приемни семейства Осиновени деца 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Общо за областта 44 48 42 19 60 75 17 32 33 

Белоградчик 0 2 3 3 6 1 - - - 

Бойница 0 0 0 0 0 0 - - - 

Брегово 0 0 2 1 2 3 - - - 

Видин 0 9 14 7 22 24 - - - 

Грамада 0 0 0 0 0 1 - - - 

Димово 8 10 10 6 18 23 - - - 

Кула 0 0 0 0 1 6 - - - 

Макреш 0 0 0 0 2 2 - - - 

Ново село 35 26 11 0 4 7 - - - 

Ружинци 1 1 1 1 1 7 - - - 

Чупрене 0 0 1 1 4 1 - - - 

 

 

4.2. Деца в риск  

 

4.2.1. Деца с физически увреждания 

По данни на ДСП - Видин през 2012 година в община Видин са регистрирани общо 

143 деца с физически увреждания, през 2013 г. - 172 деца и през 2014 г. -  212 деца с 

физически увреждания. На територията на община Видин има разкрити и функционират 

социални услуги в общността за деца с увреждания, които предоставят специализирана 

подкрепа на децата и  техните семейства.  

Децата с физически увреждания, регистрирани на територията на община Ново село 

са 8.  

По данни от ДСП - Белоградчик, децата с физически увреждания са 4, като за периода 

няма новорегистрирани случаи. 

Най-малък е броят на децата с физически увреждания в общините Бойница, Грамада, 

Макреш и Чупрене - по едно дете. 

 За трите изследвани години се наблюдава трайна тенденцията за увеличаване на броя 

на децата с увреждания общо за област Видин, а именно за 2012 г. – 221 бр., за 2013 г. – 260 

бр. и за 2014 г. – 311.  

 

4.2.2. Деца с умствена изостаналост 

 През 2012 г. в община Видин са регистрирани общо 52 деца с умствена изостаналост, 

през 2013 г. – 63 деца и през 2014 г. -  78 деца. На територията на община Видин има 

разкрити и функционират социални услуги в общността за деца с умствена изостаналост, 

които предоставят специализирана подкрепа на децата и техните семейства.  
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По данни на ДСП - Кула, децата с умствена изостаналост са били потребители на 

ДДУИ „Св.Димитър” – Кула. Към 31.12.2014 г. техният брой е 4. Същите са настанени в 

професионални приемни семейства. От друга страна в анализа на ситуацията и оценката на 

потребности от социални услуги на община Кула е посочено, че броят на децата с умствена 

изостаналост през 2012 г. е 12 деца, през 2013 – 11 деца и през 2014 – 11 деца. Последните 

цифри са посочени и в таблица 22.  

Децата с умствена изостаналост, регистрирани на територията на община Ново село 

са 3. 

 Броят на децата с умствена изостаналост запазва тенденциите си за увеличаване в 

община Белоградчик с един новорегистриран случай за всяка година, като за 2014 г. техният 

общ брой е 5 деца. 

През периода 2012 – 2014 г. няма регистрирани деца с умствена изостаналост на 

територията на община Грамада, Бойница и Чупрене. 

 Запазва се тенденцията за увеличаване на броя на деца с умствена изостаналост в 

област Видин за сравнявания период: 2012 г. – 86 деца, през 2013 г . – 98 деца, а през 2014 г. 

– 120 деца. 

 

4.2.3. Деца с други увреждания 

Децата с други увреждания общо на територията на община Видин за 2012 г. са  43, 

през 2013 г. са регистрирани 51 деца, а през 2014 г. броят им е 63.  

На територията на община Видин има разкрити и функционират социални услуги в 

общността за деца, които се ползват от децата с други увреждания и техните семейства. 

По данни на община Ружинци през последната 2014 година се е увеличил рязко броят  

на децата с други увреждания - с 11 повече от предходната 2013 година. 

Значителен е броят на децата с други увреждания към края на 2014 г. в община 

Белоградчик – общо 13. 

 Както при другите рискови групи, така и в тази трайна е тенденцията за увеличаване 

на броя на децата с други увреждания в областта, като най-висок е техният дял през 2014 г. – 

145, спрямо 92 за 2012 г. 

 

Брой деца с увреждания 

Таблица: 22 

  
Деца с физически 

увреждания 

Деца с умствена 

изостаналост 

Деца с други 

увреждания 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Общо за областта 221 260 311 86 98 120 92 112 145 

Белоградчик 4 4 4 3 4 5 12 14 13 

Бойница 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Брегово 4 5 5 1 2 3 7 8 11 

Видин 143 172 212 52 63 78 43 51 63 

Грамада 1 1 1 0 0 0 3 3 4 

Димово 23 22 23 0 0 5 3 3 3 

Кула 4 7 7 12 11 11 0 0 0 

Макреш 1 1 1 1 1 2 3 2 5 

Ново село 8 8 8 2 3 3 4 5 7 
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Ружинци 32 38 48 15 14 13 17 24 35 

Чупрене 0 1 1 0 0 0 0 2 4 

 

4.2.4. Деца, изоставени на ниво родилен дом 

 Изоставените деца на ниво родилен дом за община  Видин за периода 2012 – 2014 

година са общо 40. През разглеждания период се наблюдава тенденция към намаляване броя 

на изоставените деца на ниво родилен дом. През 2012 г. изоставени на ниво родилен дом са 

20 деца, през 2013 г. – 13 деца (12 в МБАЛ Видин и 1 в МБАЛ Белоградчик), а през 2014 г. - 

7 деца в МБАЛ Видин. 

 

4.2.5. Деца в риск от отпадане от училище 

 По данни на РИО – Видин броят на учениците в риск от отпадане за последните 

три учебни години е както следва: 

2012/2013 г. -  125 ученици 

2013/2014 г. – 145 ученици; 

2014/2015 г. – 168 ученици. 

Децата и учениците в риск от отпадане от училище са предимно от социално слаби 

семейства, които поради финансови причини не могат да осигурят необходимия минимум 

условия на децата. Това води до допускане на голям брой неизвинени отсътствия от 

учениците.  

На ниво училище се предприемат необходимите мерки, като учениците получават 

необходимата продкрепа. Училищните ръководства си партнират  и своевременно 

уведомяват ангажираните с проблема институции, което в крайна сметка води до задържане 

на броя на учениците, които напускат училище. 

 

 Трайно непосещаващи училище 

Общият брой трайно непосещаващи ученици за учебната 2014/2015 година е 57 

ученици, което съставлява 0,62 % от общия брой ученици. Трайно непосещаващите, 

подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст, които са напуснали училище 

за периода 15.09.2014 г. – 30.06.2015 г., са 29 ученици или 0,32 % от общия брой на 

учениците за областта. За учебната 2013/2014 година броят на напусналите училище за 

същия период е 27 ученици, което е с 2 ученици повече.  

През последните години се очертава трайна тенденция към намаляване на броя на 

учениците, които не посещават училище. Запазва се тенденцията от предходната година 

делът на трайно не посещаващите училище ученици да е съсредоточен в V и VІ клас – 11 

ученици, което е с 1 ученик повече от предходната година. Броят на отпадналите ученици от 

начален етап спрямо същия период за миналата учебна година е с 3 ученици по-малко. В 

гимназиален етап учениците, които трайно не посещават училище, са от ІХ клас, който е 

преходен и адаптационен, и 4 ученици от Х клас. Причините са: нисък социален статус на 

родителите и/или трудова миграция, липса на родителски контрол и демотивация на 

учениците. Все още се срещат ранни бракове. В последните 6 години няма ученици, които са 

напуснали училище поради слаб успех. 
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Трайно непосещаващи училище по причини 

Таблица: 23 

Област: Видин  
Учебна 2012/13 

І – ІХ клас 

2013/2014  

І – ІХ клас 

2014/2015  

І – ІХ клас 

Брой ученици 
   

   

1. В началото на уч. година 
7228 7168 7137 

   

2. В края на годината/учебен срок 

7120 7079 6888 

 

   

9. Трайно 

непосещаващи 

училище  

поради: 

 отсъствия 6 2 3 

социални и 

семейни причини 

32 27 24 

 Слаб успех 0 0 0 

10. Общо напуснали за периода: 
38 27 29 

 

Училищата, които са подали информация за подлежащи на задължително обучение 

ученици, трайно непосещаващи училище за края на учебната година, са 11 или 29,73 % от 

общия брой училища  

В Регионален инспекторат по образованието – Видин са постъпили доклади от 

директорите на училища от област Видин с анализ на причините за трайно непосещаващите 

училище ученици. Посочени са предприетите мерки и превенция за намаляване броя на 

учениците, които отпадат от образователната система. Училищните ръководства планират 

разнообразни дейности, които са насочени към мотивиране на учениците и задържането им в 

училище, както и по-добра комуникация с родителите на учениците. Все по-често 

родителите се включват в дейности, организирани от училището.  

Планираните мерки и реализираните дейности за обхват и превенция на отпадане от 

училище на ученици за учебната 2014/2015 година, се свеждат до следното:  

- Разработени училищни програми за превенция и намаляване броя на учениците, които 

напускат училище, насочени главно към активизиране на диалога с родителите. 

- 22 училища от област Видин прилагат целодневна организация на учебния процес по 

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез 

въвеждане на целодневна организация на учебния процес” . Обхванати са всички 

пътуващи ученици към средищни училища и са формирани  104 групи с общ брой 

ученици – 2517.  

- 13 училища, които не са средищни, са включени и работят по Проект „Успех”, като са 

формирани  182 групи с общ брой ученици 2204 ученици. 

- Участие на 3 училища и 1 детска градина в Проект „Включващо обучение”. 

- Участие на училища от регион Видин  в Национална програма „На училище без 

отсъствия”,мярка „Без отсъствие”, която програма е насочена към учениците, които 

допускат неизвинени отсъствия. 
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- Участие на училищата от регион Видин в Национална програма „С грижа за всеки 

ученик”, която програма подпомага както мотивираните ученици, така и 

изоставащите ученици; формирани са 55 групи в 4 Модула с общ брой обхванати 

ученици – 359. 

- Ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех”. 

- Училищата от област Видин работят по различните национални програми към 

Министерството на образованието и науката:  

-  Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното 

образование“ образование”- участие на ПГ„Проф. д-р Асен Златаров”-Видин; 

- Национална програма „ИКТ в училище”; 

- Национална програма „Училището – територия на ученика”, Модул „Подкрепа на 

целодневното обучение на учениците от начален етап” – участие на ПУ „Петър 

Берон“ – гр. Видин; 

- Национална програма  „Модернизация на материалната база в училище“, Модул 

„Подобряване на училищната среда“, Модул „ Достъпна архитектурна среда“ 2014 г.- 

участие на ПУ „Петър Берон“ – гр. Видин, Модул „Осигуряване на транспортни 

средства за превоз на деца и ученици в задължителна  предучилищна и училищна 

възраст“; 

- Национална програма „Квалификация“ за обучение на педагогически специалисти; 

- Координация и контрол на дейностите, свързани с проектите по ПМС №129 

/11.07.2000г. 

- Участие на учениците в спортни турнири, празници и др. 

- Приобщаване на родителите към училищната общност чрез включването им в 

дейности на училищно ниво; 

- Осигурен достъп до спортната база на училищата и до компютърните кабинети и 

наличните библиотеки в извънучебно време по графици утвърдени от директора; 

- Подобряване на комуникацията и взаимоотношенията с родителите, чрез 

своевременното им уведомяване за отсъствията на учениците; 

- Своевременно уведомяване на съответните институции, имащи отношение към 

образованието и възпитанието на учениците, за отсъствията на учениците; 

- Осигуряване на учебници за пътуващите и социално слабите ученици от 8 до 12 клас 

от фонда на училилищата; 

- Формиране в училищата на неформални клубове по интереси и разширяване 

участието на учениците в учебния процес;  

- Регламентирани допълнителни часове за консултации с учителите специалисти по 

предмети; 

- Осигурени условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП; 

- Активизиране на дейността на училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви на учениците; 

- Включване на Център за кариерно ориентиране в училищното образование по проект 

„Система за кариерно ориентиране в училищното образование” в дейности в 

училищата чрез провеждане на беседи в часа на класа във връзка с необходимостта от 

образование и професия.  

- Организиране на интерактивна дискусия с ученици от VІІ и VІІІ клас за 

възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 2015/2016 година по 

метода на Световно кафенe - „Моят избор сега – инвестиция в бъдещето”. 

- Организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики 

на интегрирано обучение в детските заведения и училища, в които се обучават деца и 

ученици със специални образователни потребности съвместно с Ресурсен център, гр. 

Видин. 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2010_s-grizha_pl7-current.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2010_s-grizha_pl7-current.pdf
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- Ден на отворени врати - Социална интеграция на децата и учениците в неравностойно 

положение. 

- Методическо подпомагане на ресурсните учители в подкрепа на артистичните изяви 

на децата със СОП - Стимулиране на артистичните изяви на децата и учениците със 

СОП. 

- Кръгла маса: Създаване на възможност за развитие личността на ученика в 

мултикултурна иконкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в 

целодневната организация на учебния процес. 

-  Участие на ученици в работата по европейски проекти.  

- Участие на училища и детски градини от община Видин в проект с европейско 

финансиране „Интегра”. 

- Прилагане на мерки на училищно ниво с участието и помоща на педагогическите 

съветници и психолозите.  

- Съвместни дейности с неправителствени организации, които работят с родителите за 

приемане на образованието като ценност и неговата необходимост за бъдеща 

реализация. 

 

4.2.6. Деца с родители в чужбина  

При изготвянето на настоящия анализ се получиха противоречиви данни за децата в 

чужбина от общинските администрации, дирекциите за социално подпомагане и РИО - 

Видин. За целите на стратегията се ползват данните предоставени от РИО – Видин предвид 

факта, че същите са изискани от училищата и са обобщени за нуждите на настоящия 

документ.  

По данни на регионалният инспекторат общият брой на учениците в област Видин, с 

един или двама родители в чужбина е, както следва: 

 за учебната 2013/2014 г. – 631 ученици; 

 за учебната 2014/2015 г. – 776 ученици 

В това число не са включени и отразени учениците, чиито родители работят в 

чужбина сезонна работа и отсъстват от страната между 2 и 4 месеца. 

 

В област Видин поради високата безработица, процесът на миграция е силно изразен. 

Липсата на работа и ниското заплащане са сред основните причини много семейства да 

напускат областта и да се установяват в  Испания, Италия, Гърция, Кипър и скандинавските 

страни, където живеят и работят. Голяма част от ромските семейства предприемат пътувания 

до европейски държави с цел просия.  В много от случаите в тези пътувания са включени и 

децата. 

Родителите, заминаващи да работят в чужбина поверяват децата си предимно на 

грижите на членове от по-широкото семейство (оставащ родител, баба, дядо, леля, чичо). 

Обикновено те се опитват да поемат отговорностите, а отчасти и функциите на отсъстващия 

родител.  

 Заминаването на родител/родители в чужбина неминуемо води до прекъсване на 

преки емоционални контакти в семейството и липса на родителски контрол, в случаите, 

когато близките не успяват да се “справят” с децата.  

 В общинските анализи на ситуацията са отразени основни проблеми, които се срещат 

в целева група „деца с родители в чужбина“, а именно: 

 Невъзможност на близките и роднините да се справят с възпитанието на децата, 

особено в тийнейджърска възраст; 

 Наличие на сериозен риск от прекъсване на образованието; 

 Отсъствие на подкрепа при учене; 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016 - 2020 г. 

43 

 

 Неефективно участие в учебния процес, поради пътуване при родителите в чужбина и 

др. 

 

Основните потребности на целевата група, които се идентифицират на база общинските 

анализи са: 

 ангажиране на свободното време; 

 преодоляване на поколенческите конфликти; 

 възстановяване на семейството; 

 подкрепа в училище. 

 

4.2.7. Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 

За 2012 г. в област Видин непълнолетни родители и майки под 18 години са 39, за 2013 

г. са 57, за 2014 г. са 68.  

Голяма част от децата на непълнолетни родители живеят в обособени ромски квартали 

в градовете и в села, населени предимно с роми.  

ОЗД при ДСП в област Видин предприемат мерки за закрила в семейна среда и 

насочват младите майки към ползване на социална услуга в общността.  

Обръща се специално внимание на работата по превенция на изоставянето, изграждане 

на родителски капацитет и подкрепа, продължаване на образованието и развитие на 

професионална квалификация, с оглед включване на пазара на труда. 

 

4.2.8. Деца в многодетни семейства 

 Децата в многодетни семейства са предимно от ромски семейства, живеещи в 

обособени общности и в изолирани малки населени места. За да се даде възможност за 

социално включване и равен шанс, е необходимо да се осигури достъп на тези деца до  

качествено образование. Паралелно с това обхващането на децата на многодетни семейства в 

в детска градина и в целодневна форма на образование ще подпомогне отглеждането им от 

социално слабите родители. Обхващането на децата в училище и подпомагането на 

семействата обаче не трябва да се тълкува като записване и настаняването им в учебни 

заведения от интернатен тип. 

 

4.2.9. Деца на самотни родители 

Работната група няма изчерпателна информация относно броя на децата на самотни 

родители, колко от тези деца ходят на училище или са част от рискови групи. Посочените 

данни в таблица 24 са от общинските анализи на ситуацията и оценката на потребностите от 

социални услуги, но те са непълни и недостатъчни. Необходимо е да се проучи каква част от 

децата, настанявани в институции, децата в риск от отпадане от училище и с проблемно 

поведение се отглеждат от един родител, за да се планират интервенциите според нуждите на 

семействата на ниво община. 

 

4.2.10. Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 

 През 2012 г. в ОЗД при ДСП Видин са регистрирани 41 случая на деца жертви на 

насилие, трафик и полицейска закрила, през 2013 г. са регистрирани 31 случая и 18 случая 

през 2014 г. По всички сигнали за насилие се работи в екип от представители на 

компетентните институции. 

  За жертвите на насилие остава необходимо осигуряването на сигурност, терапия за 

преодоляване на травмите, обществена и социална подкрепа. При наличие на риск за 
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отглеждане и възпитаване на децата в семейна среда , същите се извеждат  от нея и спрямо 

тях се предприема подходяща  мярка за закрила. 

 Въпреки увеличеното разкриване и съобщаване на случаи, остава проблем 

изваждането на светло на домашното насилие и преодоляването на «задругата на 

мълчанието».  

 За област Видин през 2012 г. 63 деца са получили полицейска закрила, за 2013 г. са 62 

деца, а за 2014 год. са 46 деца. Отделите Закрила на детето към Дирекциите „Социално 

подпомагане“ работят превантивно със семейства с рискови фактори, което води до 

намаляване на случаите на деца, жертви на домашно насилие. 

 

4.2.11. Деца с противообществени прояви 

Децата с противообществени прояви и поведенчески проблеми биха могли да се  

изведат като отделна целева група. Поведенческите проблеми, определени от 

представителите на ДСП са: агресия, използване на алкохол и упойващи вещества, кражби, 

побой.  

Във всяка една от общините на територията на област Видин функционира местна 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

Съставът на комисиите е от 7 до 15 души и е определен със заповед на кмета на 

съответната община. В комисиите се включват представители на общинската 

администрация, отговарящи за проблемите на образованието и здравеопазването, 

представители на дирекциите "Социално подпомагане", на полицията, както и педагози, 

психолози, юристи, лекари, общественици и др. На заседанията на местните комисии 

присъства и представител на районната прокуратура. 

Местните комисии, съвместно с детските педагогически стаи и органите на 

образованието, и при широкото съдействие на обществеността изпълняват конкретни задачи 

разписани в Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /ЗБППМН/. 

Всяка една от местните комисии се явява компетентен орган на територията на 

съответната община, който организира социално-превантивната дейност в общината, 

разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и 

непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна 

отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, превежда в изпълнение наложените мерки 

съгласно ЗБППМН, осъществява контрол по изпълнението им и др. 

По данни на общините, видно от таблица 24 броят на регистрираните в комисиите 

малолетни и непълнолетни с противообществени прояви през 2012 г. е 196, през 2013 – 168 и 

през 2014 г. – 150. Наблюдава се тенденция за намаляване на противообществените прояви, 

което обаче не може да се приеме като окончателен извод. Следва да се има предвид факта, 

че много случаи остават необхванати от системата, поради липса на сигнали за тях.  

 

Факторите, водещи до различни противообществени прояви и поведенчески проблеми  

на децата са широкообхватни: нисък родителски контрол, раздяла в семейството, родители в 

чужбина, бедност, безработица и др. Причините за извършените деяния в повечето случаи 

имат социално-икономически характер. Влиянието на семейството и социалната среда 

формират нагласата за девиантно поведение при малолетните и непълнолетните. Ниският 

жизнен стандарт и занижените възпитателни функции на семейството и училището са също 

сред факторите за асоциално поведение. 

Много от децата попадат в рисковата групи, тъй като родителите им имат трудности 

при отглеждането им поради: 
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 Социално-битови проблеми (липса на жилище; липса на постоянни доходи в 

семейството; многодетни семейства). Това са проблеми, свързани с обективни 

трудности при отглеждане на децата, т.е дадености, които са факт и нямат отношение 

към личността на родителите, като: липса на жилище; липса на постоянни доходи в 

семейството; многодетни семейства. 

 Проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за родителстване. Тези 

проблеми са свързани предимно със субективните трудности на родителите за 

осъзнаване и посрещане на потребностите на децата – в случаи на непълнолетни 

родители, родители, които са живели в институции, непълни семейства, разведени 

родители, родители с увреждания, родители, които са в чужбина. 

 

Основните идентифицирани нужди/ потребности на децата с противообществени 

прояви са:  

 да бъдат изслушвани и разбирани относно причините за извършените прояви; 

 да се промени моделът на интервенция – насилието да бъде оценявано като симптом 

за проблем, а не като причина за наказание;  

 да се популяризира сред децата разпознаването на насилието и да се изградят умения 

за избягване на риска от насилие и агресия; 

 предоставяне на специализирана консултантска помощ за тях и техните родители; 

 осигуряване на подслон, храна, дрехи, лекарства, консумативи;  

 достъп до здравни и образователни услуги;  

 компетентна родителска грижа, основана на любов и привързаност;  

 грижи в семейна среда;  

 разбиране и предоставяне на закрила, вместо наказание;  

 преодоляване на травмите от преживяно насилие. 

 

Идентифицираните нужди за превенция на поведенческите проблеми при децата са: 

 осигуряване на подкрепа от родителите и намаляване на агресията в семейната среда; 

 ангажиране на свободното време на децата; 

 осигуряване на подкрепата на психолог при нужда.  

 

По данни от общинските анализи, повечето от децата с противообществени прояви и 

поведенчески проблеми, ползват социалната услуга ЦОП към КСУДС – гр. Видин. С цел 

преодоляване на неравномерното териториално разпределение на услугите, от които се 

възползва разглежданата рискова група, общините Белоградчик и Димово дефинират 

потребност от разкриването на ЦОП. 
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 Таблица: 24 : Деца в риск 

 

Деца, 

изоставени на 

ниво родилен 

дом 

Деца в риск от 

отпадане от 

училище (по 

данни на РИО - 

Видин) 

Деца с 

родители в 

чужбина (по 

данни на РИО - 

Видин) 

Деца на 

непълнолетни 

родители и 

майки под 18 

години 

Деца в 

многодетни 

семейства 

Деца на 

самотни 

родители 

Деца, жертви на 

насилие и 

трафик и 

получили 

полицейска 

закрила 

Деца с 

противо- 

обществени 

прояви 

 

2012 2013 2014 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Общо за 

областта 

20 13 7 125 145 168 - 631 776 39 57 68 568 554 672 480 565 457 63 62 46 196 168 150 

Белоградчик 0 1 0 - - - - - - 17 16 17 137 143 178 30 39 37 8 13 5 16 13 16 

Бойница 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 4 5 4 23 24 26 0 0 0 0 0 0 

Брегово 0 0 0 - - - - - - 2 5 4 73 56 41 21 20 18 1 4 7 13 4 9 

Видин 20 12 7 - - - - - - 8 18 20 - - - - - - 41 31 18 115 98 84 

Грамада 0 0 0 - - - - - - 2 2 1 33 37 39 28 29 29 0 0 0 0 0 0 

Димово 0 0 0 - - - - - - 1 6 7 45 50 127 132 203 111 10 8 7 5 3 4 

Кула 0 0 0 - - - - - - 2 0 0 42 33 33 89 87 67 0 0 0 5 6 7 

Макреш 0 0 0 - - - - - - 6 4 7 4 6 7 24 17 19 0 0 0 7 2 5 

Ново село 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 69 70 69 96 100 100 1 1 4 16 16 11 

Ружинци 0 0 0 - - - - - - 1 3 9 115 119 125 26 29 34 2 3 5 18 16 7 

Чупрене 0 0 0 - - - - - - 0 3 3 46 35 49 11 17 16 0 2 0 1 10 7 
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4.3. Пълнолетни лица с увреждания  

 

 В област Видин пълнолетните хора с увреждания, съгласно данни на РДСП - Видин, 

са общо 9 391 за 2014 г., за сравнение през 2012 год. са 8 683. Забелязва се трайна тенденция 

за увеличаване броя на хора с увреждания  с над 1% на годишна база.  

 Данните, посочени в таблица 25, относно пълнолетните лица с увреждания в област 

Видин обхващат лица, попадащи в повече от една целева група /отнася се за случаите, при 

които са налице повече от едно заболявания/. 

 

 Основните идентифицирани проблеми на хората с увреждания са: 

 недостиг на здравни услуги и рехабилитация;  

 липса на транспорт от селата към общинския център, където се изпълняват услуги и 

съответно ограничен достъп до тях на живеещите в селата; 

 липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията;  

 изолация от пазара на труда; 

 ниски доходи на лицата и семействата; 

 социална изолация в общността;  

 липса на дневна/ почасова грижа; 

 липса на подкрепа за семейството; 

 недостъпна архитектурна среда. 

 

Основните идентифицирани нужди са: 

 предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация;  

 изграждане на умения за независим живот; 

 обучения за активно включване на пазара на труда; 

 осигуряване на подкрепа за семейството; 

 достъпна архитектурна среда; 

 подкрепа в социално включване в общността. 

 

4.3.1 Лица с физически увреждания 

 В област Видин хората с физически увреждания представляват една от най-големите 

групи от всички хора с увреждания (таблица 25). За периода 2012 – 2014 г. само в областния 

център, броят им е нараснал с 415 лица.  

 Към 2012 г. лицата с физически увреждания са 1 717,  към 2013 г. - 2 056 и  към 2014 

г. броят им е 2 132, което представлява 37% от общия брой лица с увреждания в община 

Видин. Около 10% от хората с физически увреждания ползват социални услуги, като по-

голямата част от тях са осигурени от Националната програма «Личен асистент» и броят на 

ползвателите им зависи от годишните параметри на програмата. 

С изключение на областния център най-големи групи на хора с физически увреждания 

са регистрирани в общините Брегово – 602, Димово – 514 и  Кула – 341. В Макреш са 

регистрирани 73 лица с физически увреждания, а в община Чупрене  регистрираните хора  с 

физически увреждания са 56.  

 На територията на областта са разкрити социални услуги за лица с физически 

увреждания, както следва: 

 в община Видин -  ЦСРИ за възрастни с капацитет 50 места и заети към декември 

2014 г.  – 58.  
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 в община Димово ползващите социалната услуга ЦСРИ за лица с увреждания са 41 

лица към декември 2014 г., при капацитет 40.  

 

В другите 8 общини на територията на областта няма разкрити социални услуги в 

общността за лица с физически увреждания.  

На територията на областта са разкрити  общо четири броя услуги от резидентен тип 

за лица с физически увреждания: 

 Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания с. Извор 

община Димово; 

 Защитено жилище за лица с физически увреждания гр.Брегово; 

 Център за настаняване от семеен тип №1 и №2 за лица с физически увреждания с. 

Балей, община Брегово.    

Капацитетът и на четирите услуги за периода 2012 – 2014 г. е запълнен.  

 

Горепосочените данни показват трайна тенденция на увеличаване броя на хората с 

физически увреждания в областта. През разглеждания период броят им нараства с 606 лица.  

 

4.3.2 Лица с психични заболявания 

 На територията на област Видин се наблюдава увеличаване на броя на лицата с този 

вид заболявания. За периода 2012 – 2014 г. лицата с психични заболявания са нараснали с  95 

(таблица 25). В рамките на областта са разкрити общо седем услуги от резидентен тип, чиито  

капацитет е пълен и са крайно недостатъчни за нуждите на чакащите в областта.  

 В община Видин хората с психичните увреждания представляват значителна група от 

всички хора с увреждания. Към 2012 г. броят им е 470, към 2013 г. - 564 и към 2014 г. – 586. 

Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на лицата с психични заболявания.  

На територията на областния център няма  разкрити услуги за пълнолетни лица с 

психични увреждания. Действащите социални услуги в другите общини са с пълен 

капацитет, което затруднява обхващането на всички регистрирани случаи и води до 

невъзможност за тяхното настаняване.  По данни на община Видин през 2012 г. само едно 

лице, а през 2013 г. – две лица са настанени в Защитено жилище за лица с психични 

увреждания. По данни на ДСП – Видин, има значителен брой чакащи за настаняване в 

резидентни услуги. 

Най-малко са регистрираните лица с психични разстройства в община Грамада – 2 

лица и в община Ново село – 3 лица. В посочените общини липсват услуги за хора с 

психични заболявания. 

Със закриването на ДВХПР в с. Бориловец, община Бойница през 2012 г. се разкриват 

нови четири услуги от резидентен тип на територията на общината, в които са настанени 

потребителите от институцията. Разкрити са три Центъра за настаняване от семеен тип с 

капацитет по 15 места и Защитено жилище с капацитет 10 места. 

Разкритите услуги от резидентен тип в областта, подкрепят процеса по 

деинституционализацията и в тях са настанявани потребители, изведени от закритата 

специализирана институция, което не решава проблема на чакащите лица в областта.  

За периода 2012- 2014 на територията на областта няма разкрита социална услуга от 

резидентен тип за лица с психични разстройства, в която да са настанявани лица от списъка 

на чакащите  към съответните дирекции за социално подпомагане. Трудно е да се обхване 

реалния брой на чакащите, тъй като те са една непрекъснато променяща се величина, 

дължаща се на срок на медицински документи, срок на подадена молба – декларация за 

настаняване и пр. На практика хората с психични проблеми остават необхванати и е 

необходимо разкриване на нови услуги, които да отговорят на нуждите на чакащите от 

общността, чиито брой е значителен по данни на ДСП.  
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4.3.3 Лица с умствена изостаналост 

На територията на област Видин за разглеждания период съществуват три 

специализирани институции, от тях две за деца с умствена изостаналост и една за лица 

/мъже/ с умствена изостаналост. Налице е тенденция към намаляване на капацитета и на 

трите институции, с цел тяхното закриване.  

За периода 2012 – 2014 г. в областта са разкрити общо пет услуги от резидентен тип в 

общините Видин, Белоградчик и Кула за деца и младежи с умствена изостаналост по Проект 

„Детство за всички“. В новооткритите услуги са настанени потребители от ДДУИ с. 

Гомотарци и ДДУИ гр. Кула. 

Към месец юни 2015 г. капацитета на ДДУИ - Гомотарци е 9 места, а ползвателите са 

4. Капацитетът на ДДУИ - Кула е 5 места, а ползвателите са само 2-ма. Към месец ноември 

2015 г. и в двете услуги няма ползватели, същите са изведени в подходящи услуги от 

резидентен тип в страната. Считано от 01.12.2015 г. и двете специализирани институции за 

деца и младежи с умствена изостаналост са закрити.  

В община Брегово се намира една от най-големите институции за възрастни с 

умствена изостаналост в страната. За периода 2012 – 2014 г. капацитета на услугата е 

намален от 200 на 157 места, като реално заетите места към месец юни 2015 г. са 143.  

Към месец април 2015 г. е извършена оценка на институцията по Проект “Развитие на 

системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, според 

която същата ще бъде включена за преструктуриране/ закриване. Разкрити са две услуги от 

резидентен тип - преходни жилища с капацитет – 12 и 8 места и е трансформирано едно 

защитено жилище в център за настаняване от семеен тип с капацитет 15 места в същата 

община. 

 В община Видин хората с умствена изостаналост представляват значителна група от 

всички хора с увреждания. Около 10% от лицата с умствена изостаналост ползват социални 

услуги.  

 В общината има разкрити следните услуги /държавно-делегирана дейност/ за хора с 

умствена изостаналост: 

 Дневен център за възрастни с увреждания, с целева група лица с умствена 

изостаналост /интелектуални затруднения/ над 18 г. от семейна среда, живеещи на 

територията на община Видин с капацитет 30; 

 ЗЖ ”Александра” с капацитет 6 /жени/; 

 ЗЖ ”Благовест” с капацитет 6 /мъже/; 

 ЗЖ ”Надежда” с капацитет 8/ мъже/;  

 ЗЖ ”Сбъдната мечта” с капацитет 12 /6мъже и 6 жени/;  

 ЗЖ ”Св.Бриджит и св.Петка” с капацитет 6/ 3мъже и 3 жени/;  

 ЗЖ ”Вяра, Надежда, Любов” с капацитет 8 / 6 мъже и 2 жени/; 

 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания ”Зора” с капацитет 14 места; 

 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания ”Дъга” с капацитет 14 места.  

 

В с. Репляна, община Чупрене е разкрит Център за настаняване от семеен тип за лица 

с умствена изостаналост, в която са изведени 15 потребители от ДВХУИ с. Куделин. 

Най-малък е делът на лицата с умствена изостаналост в община Грамада, община 

Ново село и община Бойница. 

На територията на област Видин има добре развита мрежа от услуги за лица с 

умствена изостаналост. Повечето случаи са обхванати от наличните социални услуги и броят 

на чакащите е малък. Има необходимост от разкриване на нови услуги от резидентен тип в 

областта, с цел извеждане на потребителите от ДВХУИ - с.Куделин и подпомагане процеса 

по деинституционализация на възрастните хора с умствена изостаналост. 
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4.3.4 Лица с деменция 

В област Видин към 2012 г. лицата с деменция са 221, към 2013 г. са 214, а към 2014 г. 

са 222. Забелязва се тенденция на запазване на броя на лицата с деменция, общо за областта 

за разглеждания тригодишен период. При преглед на общинските анализи на ситуацията и 

оценка на потребностите от социални услуги се установява, че в общините Бойница, Брегово, 

Грамада и Макреш няма лица с деменция. 

На територията на областта съществуват две услуги за лицата с деменция: една 

специализирана институция – ДВХД – с.Салаш, община Белоградчик и една услуга в 

общността от резидентен тип – ЦНСТ за възрастни с деменция с. Ново село.  

Капацитетът на ДСХД с. Салаш е 35 места и заетостта през периода е на 100% 

запълнен, а на ЦНСТ с. Ново село капацитета е 15 и също е пълен. Двете услуги са крайно 

недостатъчни за нуждите на областта. В с. Върбово, община Чупрене е изградена база за 

разкриване на социална услуга - ЦНСТ за възрастни хора с деменция, с капацитет 15 места. 

Изготвено е предложение, през юни 2015, до изпълнителния директор на АСП за 

разкриването на услугата.  

 

4.3.5 Стари хора с увреждания 

В област Видин преобладава застаряващо население, не малка част от която са лица с 

увреждания. С изключение на общините Кула и Димово, старите хора с увреждане, 

представляват най-голямата група от всички хора с увреждания. Към 2012 г. – общо за 

областта – 4 304, към 2013 г. – 4 693  и към 2014 г. – 4 973, което показва драстично 

увеличение на броя на старите хора с увреждане. 

Няма данни какъв е относителният дял на старите хора с увреждания спрямо общия 

брой на лицата с увреждания в областта. Но имайки предвид възрастовата структура на 

населението в област Видин, както и  високия процент на хората с увреждания,  това е 

рискова група, на която трябва да се обърне внимание.  

 

Пълнолетни лица с увреждания 

Таблица: 25 

  
с физически 

увреждания 
с психически 

увреждания 
с умствен 

изостаналост Деменция  
Стари хора с 

увреждания 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Общо за 

областта 3599 4147 4205 647 729 742 752 843 852 221 214 222 4304 4693 4973 

Белоградчик 79 83 89 15 16 18 12 12 12 6 6 6 146 162 178 

Бойница 126 106 93 33 35 39 6 6 7 0 0 0 128 110 89 

Брегово 408 589 602 10 9 9 184 193 189 2 0 0 604 791 800 

Видин 1 717 2 056 2 132 470 564 586 443 531 550 138 165 171 2 011 2 314 2 634 

Грамада 161 154 160 1 2 2 0 0 0 0 0 0 156 149 154 

Димово 439 507 514 24 25 22 6 8 15 2 1 2 321 332 327 

Кула 320 360 341 11 11 12 56 57 46 1 1 2 282 318 282 

Макреш 67 69 73 8 8 9 8 8 8 0 0 0 56 63 68 

Ново село 90 84 80 2 2 3 2 2 2 6 10 10 279 252 252 

Ружинци 104 47 65 34 16 8 22 11 6 57 21 19 217 95 98 

Чупрене 88 92 56 39 41 34 13 15 17 9 10 12 104 107 91 
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4.4. Лица, трайно настанени в институции  

 

4.4.1 Хора с увреждания, настанени в институции 

 Хората с увреждания в област Видин, с помощта на близките, си живеят главно в 

семейна среда. Малък брой от тях се насочват към институции. Основно в институциите се 

настаняват лица без близки и роднини и в невъзможност за самообслужване и задоволяване 

на жизнените си потребности. 

На територията на община Брегово функционира Дом за възрастни хора с умствена 

изостаналост (в с. Куделин), с капацитет 157 лица към месец януари 2015 г. Входът към 

институцията е затворен със Заповед на Изпълнителният директор на АСП и не се 

настаняват нови случаи. За периода 2012 – 2014 г.  неколкократно е намаляван капацитета на 

институцията от 200 през 2012 г. до 157 към момента. 

През 2012 г. е закрит ДВХПР с. Бориловец, община Бойница с капацитет 60 места, 

като потребителите от дома са настанени в резидентен тип услуги, разкрити през същия 

период на територията на общината. 

 Забелязват се случаи на успешна реинтеграция, при която хора с увреждания, 

настанени в услуги се връщат в семейна среда и се осигуряват социални услуги в общността 

(личен асистент, социален асистент, домашен помощник), както и подкрепящи услуги 

(ДЦВУ и ЦСРИ). 

 

4.4.2 Стари хора, настанени в институции 

На територията на област Видин действат пет институции за стари хора:  

1. Дом за стари хора, с. Дреновец, общ. Ружинци с капацитет – 23 места 

2. Дом да стари хора, с. Гара Орешец, общ. Димово с капацитет – 30 места 

3. Дом за стари хора, гр.Кула, общ. Кула с капацитет – 50 места. 

4. Дом за стари хора, с.Кутово, общ. Видин с капацитет – 20 места. 

5. Дом за възрастни хора с деменция, с. Салаш, община Белоградчик с капацитет – 35 

места. 

През периода 2012 – 2014 год. капацитетът на посочените услуги почти винаги е 

пълен и има чакащи.   

 Старите хора в областта живеят главно в семейна среда. С помощта на близки и 

роднини и социални услуги, предоставяни в семейна среда, лицата задоволява своите 

потребности. Малък брой от тях се насочват към институция и най-вече лица без близки и 

роднини, и в невъзможност за самообслужване и задоволяване на жизнените си потребности. 

Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домове са: 

нужда от грижа, особено за лежащо болните, непрекъснато  медицинско обслужване, 

осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според 

индивидуалните интереси на клиентите.  

Няма подадена информация за броя на чакащите от областта за настаняване в 

Домовете да стари хора. Има регистрирани чакащи за настаняване в  ДВХД с. Салаш, но сред 

тях са и лица от други области. 
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Лица, настанени в институции 

Таблица: 26 

  
Хора с увреждания, настанени в 

институции 

Стари хора, настанени в 

институции 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Общо за 

областта 345 349 333 179 188 208 

Белоградчик 5 3 8 8 11 11 

Бойница 55 55 55 0 0 0 

Брегово 200 198 198 30 30 30 

Видин 15 14 16 45 38 47 

Грамада 1 1 1 3 2 1 

Димово 4 4 6 14 13 28 

Кула 38 38 14 50 45 46 

Макреш 0 1 0 0 0 0 

Ново село 1 1 0 0 3 5 

Ружинци 23 29 34 26 36 39 

Чупрене 3 5 1 3 10 1 

 

 

4.5. Общности и групи в неравностойно положение.  

 

4.5.1 Безработни 

Съгласно информацията от т. 3.6 на настоящия анализ през последните години област 

Видин трайно се откроява с най-високо равнище на безработица в страната. Сред 

безработните лица в област Видин се дефинират групи, които по различни причини се явяват 

рискови на общия фон от безработни лица.  

Групите в неравностойно положение на пазара на труда /таблица 28/, съгласно 

информационните бюлетини за състоянието на пазара на труда в дирекциите „Бюро по 

труда“ на територията на област Видин са: 

 Безработни жени 

 Безработни младежи до 29 години; 

 Продължително безработни лица над 1 година; 

 Рискови групи безработни лица, от които: 

 Безработни лица с намалена работоспособност; 

 Самотни родители и майки с деца до 3 години; 

 Лица от социални заведения; 

 Лица, освободени от места за лишаване от свобода. 
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Групи в неравностойно положение на пазара на труда 

Таблица: 27 

Област Видин към 31.12.2012 към 31.12.2013 към 31.12.2014 

Общо регистрирани 

безработни /брой/ 

8329 8330 8825 

Безработни жени /брой/ 4016 4125 4346 

Безработни младежи до 29 

години /брой/ 
1702 1683 1525 

Продължително безработни 

лица над 1 година /брой/ 
2746 2596 3666 

Рискови групи безработни 

лица /брой/: 

Безработни лица с намалена 

работоспособност; 

 Самотни родители и майки с 

деца до 3 години; 

 Лица от социални заведения; 

Лица, освободени от места за 

лишаване от свобода; 

456 

 

263 

 

176 

0 

 

17 

439 

 

271 

 

154 

0 

 

14 

499 

 

330 

 

152 

1 

 

16 

 

4.5.1.1. Безработни жени. 

Безработните жени, регистрирани в бюрата по труда в област Видин в края на 

декември 2014 г. са 4 346 или 49 % от общия брой безработни. Процентното съотношение се 

запазва сравнително постоянно през целия разглеждан период. 

По данни на ДРСЗ – Монтана в края на 2014 г. е значителен делът на жените със 

средно образование. В общата съвкупност на регистрираните безработни жени те са 46.3 на 

сто в област Видин. Повече от половината безработни жени са без специалност – 59.9 на сто.   

 

4.5.1.2. Безработни младежи до 29 години вкл. 

През разглеждания период делът на безработните младежи в общата съвкупност на 

безработните лица варира от 17 до 20 на сто. Общият брой на безработните младежи до 29 г. 

се променя в зависимост от периодите на завършване на образование.  

Намаляването на дела на безработните младежи в общата съвкупност на безработните 

в област Видин се дължи главно на намаляването на населението в областта и силно 

изразените миграционни процеси. След завършване на средното си образование младите 

хора напускат областта с цел продължаване на образованието си или търсене на работа в 

страната и чужбина. 

Основните тенденции, които отчита ДРСЗ – Монтана през последните години са: 

 Много висок относителен дял на безработните младежи без специалност; 

 Над 50% от регистрираните безработни младежи до 29 г. в област Видин са с основно 

и по-ниско образование; 

 Висок дял на продължително безработни младежи с регистрация над 1 година в 

бюрата по труда. 

През 2012-2014 г. делът на безработните младежи до 29 г. в териториален аспект е 

най-висок в ДБТ Белоградчик – средно за трите години 25.0 на сто, а най-нисък в ДБТ Видин 

– 15.0 на сто.  
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Основните причини за сравнително високата младежка безработица е ниското 

образование и липсата на професия и квалификация сред преобладаващата част от 

безработните младежи. Висока е безработицата при жените до 29 г., тъй като работодателите 

не желаят да наемат млади жени, поради вероятността те да отсъстват по-дълъг период от 

време за раждане, отглеждане на деца и отпуск по болест. Други причини за безработицата 

сред младите хора са свързани с несъответствието между броя на завършващите учебни 

заведения с определени специалности и реалното търсене на същите на пазара на труда, 

липса на трудов стаж, липса на традиции в самонаемането. 

Мерките, които се предприемат за решаване на проблема с младежката безработица 

са: 

 информиране, консултиране, провеждане на специализирани трудови борси; 

 реализация на програми и мерките, доказали своята ефективност и търсени от 

младежите и работодателите – програмата „Старт на кариерата”, схемите по ОП РЧР 

„Ново работно място”, „Първа работа”, „Старт в администрацията”; 

 насърчителните мерки по реда на Закон за насърчаване на заетостта, допълнени с три 

нови мерки, вследствие на промените в ЗНЗ от 2013 г., продължават да бъдат акцент в 

политиката за стимулирането на работодателите да разкриват нови работни места, на 

които да се наемат безработни младежи.  

 

4.5.1.3. Продължително безработни лица над 1 година. 

Продължителността на регистрация на безработните лица е в пряка връзка с тяхната 

квалификация и образование. Престоят в бюрата по труда нараства с намаляване на 

квалификацията и степента на образованост на регистрираните лица. В групата на 

продължително безработните се включват лица с регистрация над една година в бюрата по 

труда. Това е неравнопоставена група на пазара на труда, към която са насочени голяма част 

от активните мерки за заетост, осъществявани от Агенцията по заетостта чрез 

териториалните й поделения. 

Данните за 2014 г. /от ДРСЗ – Монтана, таблица 28/ за продължителната безработица 

показват, че преобладаващата част от дългосрочно безработните над 1 г. са тези без 

специалност – 58,2 на сто в област Видин и с основно и по-ниско образование – 49,4 на сто. 

Идентична е статистиката и за 2013 г.  

Висок е и делът на продължително безработните жени – 50,8 на сто през 2014 г., 49,8 

на сто през 2013 г. и 50,3 на сто за 2012 г. 

 

Продължително безработни лица 2014-2013 година 

Таблица: 28 

Показатели 

област Видин 

2014г 
Прираст 

14г./13г. 
2013 г 

Прираст 

13г./12г. 

ср.м.бр ср.м.бр % ср.м.бр ср.м.бр % 

Продължително 

безработни лица /общо/  

3 355 

 

100.0 

436 14.9 
2 919 

100.0 
-23 -0,8 

- жени 

1 705 

 

50.8 

250 17.2 
1 454 

49,8 
-24 -1,6 

- до 29 г. 

450 

 

13.4 

84 23.0 
366 

12,5 
-66 -15,3 
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- без специалност 

1 953 

 

58.2 

376 23.8 
1 578 

54,0 
-186 -10,6 

- с основно и по-ниско 

образование 

1 656 

 

49.4 

308 22.8 
1 348 

46,2 
-284 -17,4 

 

Мерките, които се предприемат за решаване на проблема с продължително 

безработните лица са: 

 В рамките на НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” се осигурява 

заетост и социална интеграция на продължително безработни лица, обект на месечно 

социално подпомагане; 

 Осигуряване на заетост по схема ”Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”, която надгражда действалата преди схема „Развитие“.  

 Продължава прилагането на мярката за наемане на продължително безработни лица 

(чл. 55в от ЗНЗ), като се възстановяват разходите за осигуровки на наетите лица за 6 

месеца. 

 

4.5.1.4. Рискови групи безработни лица 

Като рискови групи безработни лица на пазара на труда, дирекциите „Бюро по труда“ 

в област Видин дефинират: 

 Безработните лица с намалена работоспособност; 

 Самотните родители и майки с деца до 3 години; 

 Лицата от социални заведения; 

 Лицата освободени от местата за лишаване от свобода. 

През разглеждания период в общата средна съвкупност на безработните лица 

рисковите групи представляват 5,5 на сто, като най-голям дял сред тях е дела на 

безработните лица с намалена работоспособност – 58 % през 2012 г., 62 % през 2013 г. и 66 

% през 2014 г. 

През периода 2012 – 2014 г. се реализират програми и мерки, финансирани от 

държавния бюджет и фондовете на ЕС, насочени към осигуряване на заетост на лицата в 

неравностойно положение на пазара на труда. В таблици 29, 30, 31 са посочени данни за 

регистрирани безработни в неравностойно положение, заети в програми и мерки през 

разглеждания период в област Видин. 

 

Регистрирани безработни в неравностойно положение,  

заети в програми и мерки / ДБТ- Видин/: 

Таблица: 29 

 към 31.12.2012 /бр./ към 31.12.2013 /бр./ към 31.12.2014 /бр./ 

Национални програми за 

заетост  
294 399 421 

Насърчителни мерки за заетост 38 57 25 

Схеми по ОП РЧР 431 546 448 

Общо:  763 1002 894 
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Регистрирани безработни от рискови групи,  

заети по програми и мерки за заетост /ДБТ – Кула/ 

Таблица: 30 

 към 31.12.2012 /бр./ към 31.12.2013 /бр./ към 31.12.2014 /бр./ 

Безработни лица с намалена 

работоспособност  
6 8 5 

Самотни родители и майки с 

деца до 3 години 
0 1 2 

 

 

Регистрирани безработни от уязвими групи,  

заети по програми и мерки за заетост /ДБТ – Белоградчик/ 

Таблица: 31 

 към 31.12.2012 /бр./ към 31.12.2013 /бр./ към 31.12.2014 /бр./ 

Национални програми за 

заетост общо: 

Безработни жени /брой/ 

Безработни младежи до 29 

години /брой/ 

Продължително безработни 

лица над 1 година /брой/ 

1425 

 

666 

336 

 

608 

1862 

 

961 

444 

 

801 

873 

 

304 

154 

 

354 

Мерки за заетост общо: 

Безработни жени /брой/ 

Безработни младежи до 29 

години /брой/ 

Продължително безработни 

лица над 1 година /брой/ 

Лица с намалена 

работоспособност 

25 

- 

15 

 

- 

 

3 

21 

- 

14 

 

- 

 

2 

16 

- 

11 

 

- 

 

2 

Заети по проекти по ОП 

„РЧР“ общо: 

Безработни жени /брой/ 

Безработни младежи до 29 

години /брой/ 

Продължително безработни 

лица над 1 година /брой/ 

498 

 

 

н/п 

75 

 

 

н/п 

81 

 

 

н/п 

 

 
*В някои случаи сборът на данните надвишава общият брой заети, предвид факта, че лица попадат в повече 

от една уязвима група.  

 

4.5.2 Етнически общности в неравностойно положение 

Като общност в неравностойно положение в област Видин може да се определи  

ромската етническа общност, предвид неблагоприятните социално-икономически условия на 

живот на голяма част от представителите на този етнос. Специален фокус следва да бъде 

насочен към маргинализираните групи от ромската общност, живеещи основно в обособени 
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квартали, чиито достъп до социални услуги, здравеопазване, образование и заетост е силно 

ограничен. 

Проблеми на маргинализираните общности, които произтичат от фактори, свързани с 

бедността и социалното изключване, са неблагоприятна околна и жилищна среда, ниска 

здравна култура и влошено здравословно състояние, ранно отпадане от училище, ниско 

образование и квалификация, трайна безработица и липса на трудови навици, недобра грижа 

за децата и др. 

По данни на НСИ от преброяването през 2011г. като роми в област Видин са се 

самоопределили 7 282 души с относителен дял 7,2%, което е над средното за страната – 

4,9%. Най-голям е делът на самоопределилите се като роми в общините Ружинци (18,43%), 

Белоградчик (18,27%), Чупрене (14,40%), и Димово (12,52%).  С дял под средния за областта 

и страната са общините Грамада (1,24%), Ново село (2,35%), Брегово (2,70%), Кула (2,07%), 

и Макреш (3,43%). В община Бойница според данните от проведеното преброяване няма 

лица, самоопределили се като роми. 

Част от населението на областта, самоопределило се като роми, живее в обособени 

ромски квартали. Най-многочислени са ромските квартали в гр. Видин, гр. Белоградчик и с. 

Арчар. В част от по-малките населени места на областта също съществуват махали, 

предимно населявани от роми. По-голямата част от обособените квартали се характеризират 

с бедност, лоши инфраструктурни, битови и санитарно-хигиенни условия. Лицата от ромски 

произход в област Видин са със значително по-лоша позиция на пазара на труда. От 

икономически активните лица от ромски произход, заетите са едва 36%, безработните – 64%. 

Само 0,44% от ромите в област Видин са със завършено висше образование, а 9,34% - със 

средно образование. С основно образование са  48,24%, с начално и по-ниско са 35,29%, а 

5,66% никога не са посещавали училище.  Бедността, нездравословният начин на живот и 

нехигиеничните условия в ромските квартали оказват сериозно негативно влияние върху 

здравословното състояние на ромската общност. Липсата на достатъчно здравна информация 

и култура допълнително затрудняват достъпа на ромите до здравно обслужване, което често 

води до невъзможност за осигуряване на навременно и продължително лечение. Фактор, 

който също влияе върху здравословното състояние на ромите, са културните различия и 

традиции. Като най-сериозни проблеми в това отношение се идентифицират ранните 

раждания, криещи сериозен рисков  фактор за живота и здравето на двете - майката и 

новороденото, както и проблемите с наблюдението на бременността, профилактиката и 

лечението на гинекологични заболявания. 

Разработената Областна стратегия за интегриране на ромите в област Видин 2012-

2020г. идентифицира редица цели насочени към социалното включване на тези общности и 

подобряване качеството им на живот, които са групирани в шест приоритетни области: 

здравеопазване, образование, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и 

недискриминация и култура.  
Сред целите с конкретна социална насоченост на Стратегията са предприемане на 

целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския 

капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за 

защита правата на децата, както и засилване работата в общността, особено с деца и 

младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на 

условия за развиващи  капацитета дейности и увеличаване на възможностите за 

социализация. 

 

4.5.3 Самотно живеещи стари хора 

Възрастовата структура на населението в област Видин е особено неблагоприятна като 

тази тенденция се запазва и през периода 2012-2014 година. Прогресивно се увеличава 
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населението на възраст над 65 години, като през 2014 г. то е 27,95% от населението на 

областта, съответно през 2013 г. – 27,18 %, а през 2012 г. – 26,36 %. 

Видно от таблица 2 „Структура на населението по местоживеене и коефициенти на 

възрастова зависимост“, коефициентът на възрастова зависимост / отношение на населението 

на възраст 65 и повече  години към населението на възраст от 15 до 64 години/ се увеличава 

прогресивно през разглеждания период. За 2012 г. той е 42,8 %, за 2013 – 44,8% и за 2014 г. – 

46,6 % при средно за страната 30,2%. 

Хората на възраст над 65 години в област Видин към 31.12.2014 г. са 26 092, а хората в 

над трудоспособна възраст /включват се жени на 60 и повече навършени години и мъже на 

63 и повече навършени години/  за областта са 30 563. Разпределението им по общини е 

посочено в таблица 32. 

 

Население в надтрудоспособна възраст /включват се жени на 60 и повече навършени 

години и мъже на 63 и повече навършени години/ в област Видин 

Таблица: 32 

Общини общо  

население в над 

трудоспособна 

възраст спрямо 

общото 

население в %  Възрастови категории всичко мъже жени 

ВИДИН             93361 45537 47824   

  Над трудоспособна възраст 30563 11738 18825 32,74 

Белоградчик       6162 3029 3133   

  Над трудоспособна възраст 1863 701 1162 30,23 

Бойница           1126 506 620   

  Над трудоспособна възраст 684 261 423 60,75 

Брегово           5091 2588 2503   

  Над трудоспособна възраст 2070 844 1226 40,66 

Видин             59039 28703 30336   

  Над трудоспособна възраст 16839 6420 10419 28,52 

Грамада           1811 887 924   

  Над трудоспособна възраст 904 378 526 49,92 

Димово            5977 2943 3034   

  Над трудоспособна възраст 2177 829 1348 36,42 

Кула              4197 2024 2173   

  Над трудоспособна възраст 1722 655 1067 41,03 

Макреш            1401 688 713   

  Над трудоспособна възраст 762 304 458 54,39 

Ново село         2725 1302 1423   

  Над трудоспособна възраст 1344 524 820 49,32 

Ружинци           3919 1922 1997   

  Над трудоспособна възраст 1414 531 883 36,08 

Чупрене           1913 945 968   

  Над трудоспособна възраст 784 291 493 40,98 
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Видно от горните данни в общините Бойница, Грамада, Макреш и Ново село делът на 

населението в над трудоспособна възраст се доближава или е над 50 % от населението на 

съответната община.  

Няма точни данни за броя на самотно живеещите стари хора на територията на 

областта, но в общинските анализи на ситуацията и оценка на потребностите от социални 

услуги достъпът до различните видове услуги на хората в пенсионна възраст се извежда като 

основен проблем.  

 Основните социални услуги, които се предлагат на територията на област Видин за 

стари хора са обществените трапезарии, домашния социален патронаж, социален и личен 

асистент, домовете за стари хора и дневните центрове. Пенсионерските клубове и 

читалищата също са вид социално-културни структури, чиято дейност спомага за 

преодоляване на социалната изолация на старите хора. 

Предвид факта, че не могат да бъдат посочени конкретни данни за самотно 

живеещите стари хора, не могат да бъдат посочени и данни за броя на самотно живеещите 

стари хора, които не са обхванати от социални услуги. 

Потребностите на старите хора, съгласно информацията от общинските анализи са 

обобщени както следва: 

 Подкрепа за ежедневните грижи в дома - помощ при самообслужване, поддържане на 

хигиена, пазаруване, придружаване; 

 Достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства; 

 Достъп до медицинска помощ и здравни услуги;  

 Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа; 

 Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките 

населени места в селските райони. 

 

Основните проблеми, които дефинират общините при грижата за старите хора са 

затруднения достъп до медицинска помощ в по-малките и отдалечени населени места и 

недостатъчните квоти за социални услуги, като  „домашен санитар/ помощник”, „личен/ 

социален асистент”. 

Старите хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от услуги и 

грижа в домашна среда или от резидентна грижа, са рискова група, която през последните 

години се увеличава, предвид демографската характеристика на областта.  

Необходимо е предприемането на адекватни мерки за разкриване на услуги в домашна 

среда, нови дневни центрове и пр. Увеличеното търсене на резидентна грижа за стари хора 

предполага подобряване на качеството на услугите в съществуващите институции и 

разкриване на нови социални институции за стари хора, нуждаещи се от резидентни грижи, 

осигуряване на медицинска грижа /особено за лежащо болните/, възможности за общуване и 

запълване на свободното време според техните индивидуални интереси. 
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5. Оценка на социалните услуги и ресурсите в област Видин 

 

5.1. Социални услуги за деца  

 

5.1.1. Специализирани институции за деца и младежи 

 

Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето дефинират 

специализираните институции като домове пансионен тип за отглеждане и възпитание на 

деца, в които те са трайно отделени от своята домашна среда.  

През периода 2012-2014 г. в област Видин функционират 5 специализирани 

институции за деца: 

 ДМСГД – гр. Видин 

 ДДЛРГ „Надежда”, Белоградчик; 

 ДДУИ, с. Гомотарци, община Видин; 

 ДДУИ „Св. Димитър”, гр. Кула; 

 ДДЛРГ „Христо Ботев”, с. Ново село – услугата е закрита през 2013 г. 

 

Към 01.06.2015 г. на територията на област Видин функционират 4 /четири/ 

специализирани институции за деца – два дома за деца с умствена изостаналост в гр. Кула и 

с. Гомотарци, община Видин, един дом за деца лишени от родителска грижа в гр. 

Белоградчик и един дом за медико-социални грижи за деца в гр. Видин. 

Считано от 01.09.2013 г. е закрит дома за деца лишени от родителски грижи в с. Ново 

село. Последните 18 ползватели на услугата са изведени от дома и са настанени в резидентен 

тип услуги в общността.  

Считано от 01.12.2015 г. са закрити ДДУИ „Св. Димитър”, гр. Кула и ДДУИ, с. 

Гомотарци. 

По данни на Регионална дирекция “Социално подпомагане” – гр. Видин в област 

Видин през последните години се наблюдава тенденция на значително намаляване на децата в 

специализирани институции /Таблица 33/ 

 

Брой деца в специализирани институции за деца и младежи в област Видин 

Таблица: 33 

 

 

 

 

Година Деца 

настанени 

при 

близки и 

роднини 

Деца 

реинтегрирани  

в биологичните 

семейства 

Настанени 

деца в СИ за 

годината 

Осиновявания Общ брой деца 

в СИ  

2012 50 20 74 17 144 

2013 75 49 60 32 118 

2014 27 18 26 34 63 
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Съгласно обща цел 2 на Приоритетно направление 2: „Деинституционализация на 

грижите за децата“ от Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Видин за периода 2010 – 2015 г. е планирано намаляване с 90% на броя на децата, 

отглеждани в специализирани институции и закриване на 5 СИ за деца.  

Предходната стратегия предвиждаше закриване на ДДЛРГ и ДДУИ и капацитет за 

ДМСГД между 15-20 деца.  

Фактическата обстановка към 31.12.2014 г. бележи известни отклонения от 

заложените резултати. Отчитат се 61 % на намаление на капацитета на ДДЛРГ, което се 

дължи на закриването на ДДЛРГ в с. Ново село и ДДЛРГ в с. Рабиша през 2010 г. Не се 

регистрира изпълнение при намаляване капацитета на ДДУИ, а само 9,1 % е процента на 

намаление на капацитета на ДМСГД в края на 2014 г., спрямо 2010 г. 

Като се вземе предвид обаче закриването на двете специализирани институции за деца 

с умствена изостаналост, считано от 01.12.2015 г.,  в Мониторинговия доклад за 

изпълнението на ОСРСУ в област Видин за периода 2010-2015 г. ще бъде отчетено 100% 

намаление на капацитета при ДДУИ. /Таблица 34/ 

 

Постигане на планирания капацитет по видове социални услуги за 2015 г. към края на 

2014 г. в област Видин 

Таблица: 34 

Вид на 

услугата 

Общ за областта капацитет на услугата към Планиран 

капацитет 

общо за 

областта за 

периода 2010-

2015 г. 

% на 

намаление 

за 2014 г. 

спрямо 2010 

г. 

% на 

намаление 

за 2015 г. 

спрямо 

2010 г. 
Предварителн

и данни 

31.12.  

2010  

31.12.               

2011 

31.12. 

2012 

31.12.  

2013 

31.12. 

2014  

31.12. 

2015 
Предварител

ни данни 

ДДЛРГ 90 60 55 35 35 35 0 61,11 61,11 

ДДУИ 97 97 97 97 97 0 0 0,00 100 

ДМСГД 88 100 100 80 80 80 15 - 20 9,1 9,1 

 

Общите характеристики /вкл. капацитет и ползватели, отразени в таблица 35/ на 

специализираните институции за деца, съгласно разработените общински анализи на 

ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги, както и съгласно изготвените и 

приети мониторингови доклади за изпълнение на ОСРСУ в област Видин за периода 2010 – 

2015 г. са както следва: 

 

Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Видин 

Устройството и дейността на ДМСГД е уредено по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните 

заведения и правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи, 

издадени от Министерство на здравеопазването. ДМСГД  е  юридическо лице на бюджетна 

издръжка (второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на 

здравеопазването) със специфични функции, което осъществява своята дейност 

самостоятелно и в сътрудничество  с останалите лечебни и здравни заведения, както и с 

други ведомства, организации и институции. В лечебното заведение се полагат специфични 

грижи за здрави деца от 0 до 3 год., настанени от Отдел за закрила на детето,  и деца от 0 до 7 

год. с физически и/или психически недостатъци и увреждания. 

За учебната 2014-2015 година, 16 деца посещават масови детски градини/ детски ясли, 

1 дете посещава втори клас в помощно училище, 4 деца посещават първи клас в масово 

училище. За децата са осигурени трима ресурсни учители. 

Основните дейности на дома са: 
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 продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-

социални проблеми; 

 диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-

социални проблеми; 

 специфични грижи на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми; 

 отглеждане; 

 възпитание и обучение; подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на 

масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване. 

 

През разглеждания период капацитетът на дома намалява от 100 ползватели през 2012 

г. на 80 ползватели в края на 2014 г. Потребителите на предлаганите в дома услуги през 

периода са съответно 71 деца в края на 2012 г., 62 в края на 2013 г. и 33 деца в края на 2014 г. 

Движението на децата в дома през разглеждания период е както следва: 

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДМСГД – ВИДИН ПРЕЗ 2012 г. 

             
брой деца 

към 

01.01.2012г. 

постъпи-

ли 

изписани реинтегри-

рани в 

биологично-

то семейство 

осинове-

ни 

настанени 

в  

приемно 

семейство 

преведени 

в други 

институц-

ии 

почи-

нали 

брой деца  

на 

31.12.2012г. 

64 35 28 7 14 4 2 1 71 

 

Приети деца: 28 от АГО + 7 от семейна среда; 

Осиновени: 2 международни осиновявания +  12 вътрешни осиновявания; 

Здравен статус: 52 здрави деца + 19 деца с вродени малформации и с различна степен на 

умствено изоставане. 

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДМСГД – ВИДИН ПРЕЗ 2013 г. 

            
брой деца 

към 

01.01.2013г. 

постъпи-

ли 

изписани 

общо 

реинтегри-

рани в 

биологично-

то семейство 

осинове-

ни 

настанени 

в  

приемно 

семейство 

преведени 

в други 

институц-

ии 

почи-

нали 

брой деца  

на 

31.12.2013г. 

71 36 45 10 25 10 - - 62 

 

Приети деца: 18 от АГО + 18 от семейна среда; 

Осиновени: 7 международни осиновявания + 18 вътрешни осиновявания; 

Здравен статус:  43 здрави деца + 19 деца с вродени малформации и с различна степен на 

умствено изоставане. 
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДМСГД – ВИДИН ПРЕЗ 2014 г. 
брой деца 

към 

01.01.2014г. 

постъпи-

ли 

изписани 

общо 

реинтегри-

рани в 

биологично-

то семейство 

осинове-

ни 

настанени 

в  

приемно 

семейство 

преведени 

в  

ЦНСТ 

почи-

нали 

брой деца  

на 

31.12.2014г. 

62 16 45 8 18 14 5 1 33 

 

Приети деца: 9 от АГО + 7 от семейна среда; 

Осиновени: 5 международни осиновявания + 13 вътрешни осиновявания; 

Здравен статус: 20 здрави деца + 13 с вродени малформации и с различна степен на умствено 

изоставане. 

 

Домът за медико-социални грижи за деца  се помещава в триетажна масивна сграда 

със застроена площ 1 056 кв.м,  строена специално за целта в продължение на 10 г. от 1968 г. 

до 1978 г. и предоставена за ползване на “Дом майка и дете”, от 2000 год. преименуван в 

“Дом за медико-социални грижи за деца”. 

Общото състояние на материалната база е много добро. 

 

Дом за деца лишени от родителска грижа „Надежда”, гр. Белоградчик 

 Доставчик на настоящата социална услугата е община Белоградчик. ДДЛРГ  

“Надежда” е социална услуга за деца (момчета и момичета) от 3 до 18 (20) години. 

Настанените деца са с постоянен престой.  

До 2010 г. домът е с капацитет 50 места. От 2011 г. и до сега капацитетът на дома е 

намален на 35 места. Ползвателите за периода 2012 – 2014 г. са както следва:  

 - към 31.12.2012 г. – 35 деца 

 - към 31.12.2013 г. – 30 деца 

 - към 31.12.2014 г. – 29 деца.  

В момента в дома се отглеждат и възпитават 30 деца от 7 до 18 години – 23 момчета 

и 7 момичета. Настанените деца са сираци, полусираци или изоставени деца от български и 

ромски произход - всички лишени от родителски грижи.  Децата учат в масовите училища на 

гр. Белоградчик.  

ДДЛРГ  “Надежда” е разположен в центъра на гр. Белоградчик, в четириетажна, 

масивна тухлена сграда, собственост на община Белоградчик. Общата площ на терена и 

сградите е: 900 кв. терен; 395 кв. м. застроена площ. Материалната база на ДДЛРГ 

“Надежда” е в добро общо състояние. Финансирането на услугата е държавно-делегирана 

дейност. 

До средата на 2014 г. домът е разположен на четирите етажа на сградата. Към 

настоящия момент партерният етаж е реконструиран и предоставен за ползване от социална 

услуга Преходно жилище. 

 

Дом за деца с умствена изостаналост, с. Гомотарци, община Видин 

Капацитетът на услугата за периода 2012 – 2014 г. не е променян и е 55 деца. 

Потребители през 2013 и 2014 г. са 50 деца, като през последната годината е налице 

извеждане на деца от институцията и настаняването им в резидентен тип услуги /ЗЖ и 

ЦНСТ/. В края на декември 2014 г. потребителите са 15. Към май 2015 г. потребителите са 

четирима.  

Общото състояние на материалната база е много добро. Теренът и сградата на 

институцията са с обща площ 23 600 кв. м. и са собственост на община Видин.  

Услугата е закрита, считано от 01.12.2015 г. 
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Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Димитър”, гр. Кула 

Доставчик на услугата е община Кула. През разглеждания период капацитета на 

услугата не е променян и е 42 деца. Броят на ползвателите прогресивно намалява през 

последните три години, а в началото на 2015 г. в дома са останали само 5 потребители след 

като другите деца и младежи са изведени в алтернативни социални услуги. Приоритетно 

ползвателите на услугата са деца на възраст между 8 и 18 години. Считано от 01.12.2015 г. 

специализираната институция е закрита. Проектът за реформиране на ДДУИ – Кула е приет 

от Общински съвет Кула с Решение 111 от 2008 г.  

От края на декември 2014 г. започва дейността си Трето защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост в гр. Кула с капацитет 8 лица, в което бяха настанени младежи от 

ДДУИ.  

Общината предвижда използване на сградата на ДДУИ за алтернативни социални 

услуги – ЦНСТ за лица с умствена изостаналост или психични заболявания, за да се наеме и 

освободения от институцията квалифициран персонал. 

Теренът и сградата на дома са собственост на община Кула. В сградата, с обща 

застроена площ от 1000 кв.м, са обособени 15 помещения. Дворът обхваща 12 дка. Общото 

състояние на материалната база е много добро. Домът разполага с два собствени микробуса, 

адаптирани за транспорт на хора с увреждания. Финансирането на услугата е държавно-

делегирана дейност. 

 

Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Ботев”, с. Ново село – услугата е 

закрита през 2013 г. 

За периода от 2010 г. до  2013 г. на територията на община Ново село са разкрити 

социални услуги за деца с цел изпълнение на дейности по деинституционализация на 

грижите за деца и насочването им към услуги в общността.  

С разкриването на социални услуги за деца /ЦОП, ПЖ, ЦНСТДМ I, ЦНСТДМ II и 

ЦНСТДМ III/ на територията на община Ново село процеса по деинституционализация е 

приключил и със заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, 

с която се разрешава закриване на ДДЛРГ, считано от 01.09.2013 г.  

Приоритетно ползватели на услугата са били деца от 4 до 18 годишна възраст, най-

много до 20 годишна възраст, до завършване на средното си образование. През 2012 г. е 

намален капацитета на институцията от 25 на 20. Ползватели на услугата през 2012 г. са 

общо 18 деца. През 2012 г. две от децата са реинтегрирани в семейна среда.  

Теренът и сградата, където се е помещавал дома са собственост на община Ново село. 

 

Специализирани институции за деца и младежи в област Видин 

/данни за капацитет и ползватели към 31 декември на съответната година/ 

Таблица: 35 

Специализирана 

институция 

2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

ДМСГД – гр. Видин 100 71 80 62 80 33 

ДДЛРГ „Надежда”, гр. 

Белоградчик 

 

35 

 

35 

 

35 

 

30 

 

35 

 

29 

ДДЛРГ „Христо Ботев“, 

с. Ново село 

20 18 0 0 0 0 

ДДУИ, с. Гомотарци, 

община Видин 

55 50 55 50 55 15 

ДДУИ „Св. Димитър“, гр. 

Кула 

42 38 42 38 42 28 

Общо за област Видин 252 212 212 180 212 105 
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5.1.2. Приемна грижа 

Социалната 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.  

В област Видин дейностите към социалната услуга включват: 

 Информационни кампании, проведени във всички общини на територията на 

областта; 

 Оценяване и обучение на приемни семейства; 

 Одобрение на кандидатите за приемни родители; 

 Напасване; 

 Наблюдение и подкрепа. 

На национално ниво, от 2012 г., Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 

83 общини изпълнява проект „И аз имам семейство“. Проектът се реализира с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, чрез него се прилага 

нов подход при предоставянето приемна грижа и се работи за увеличаване броя на 

приемните семейства, които се грижат за деца в риск. 

От област Видин през разглеждания период в проекта са се включили 3 общини – 

Видин, Ново село и Белоградчик.  

В Община Белоградчик през 2012 г. са  утвърдени две професионални семейства. На 

02.01.2013 г. е сключен първия договор между професионално приемно семейство и кметът 

на общината. През 2013 г. са утвърдени общо три професионални семейства, а настанените 

деца са 7, от които 6 изведени от институция и 1 дете от общността. През 2014 г. утвърдените 

професионални семейства са отново три и три настанени деца, от общността или изведени от 

семейството. Обобщено – с реализирането на дейностите по проекта е предотвратено 

настаняването в институция на 4 деца, а други 6 са изведени от специализираните такива. 

 Във връзка с деинституционализацията на децата от специализирани институции на 

територията община Видин, социалната услуга „Приемна грижа“ се развива динамично. 

През разглеждания период в общината е осигурена устойчивост на услугата, като пример за 

добра практика е работата на КСУДС – гр. Видин по развитие на социалната услуга. 

 От месец август 2014 г. КСУДС осъществява процеса на цялостно проучване и 

обучение на кандидати за професионални приемни семейства. Ежемесечно в КСУДС се 

провежда група за взаимопомощ на приемни родители в сътрудничество със социални 

работници по проект „И аз имам семейство“ към община Видин. Друго положително 

сътрудничество, което КСУДС изгради бе с Български младежки червен кръст – Видин.  

 През 2012 г. седем деца са настанени в приемни семейства, през 2013 – 22 и през 2014 

г. – 24 деца. 

От началото на проекта до 31.03.2015 г. включително към Екипа по приемна грижа в 

община Ново село са подадени 14 заявления. Има 10 одобрени  професионални приемни 

семейства, като в 7 от тях има настанени деца. Предстои настаняването на деца в още три 

приемни  семейства. 

Наред в посочените по-горе три общини приемната грижа в област Видин през 

разглеждания период се развива по общини както следва: 

През 2012 г. в община Брегово има две приемни семейства /едното е утвърдено за 

доброволна приемна грижа, а другото като професионално приемно семейство/. През 2014 г. 

са утвърдени две професионални приемни семейства.   



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016 - 2020 г. 

66 

 

През 2012 г. и 2013 г. на територията на община Грамада няма подадени заявления за 

приемни родители. През 2014 г. има  утвърдени  2 професионални приемни семейства, като в 

едно от тях е настанено 1 дете през декември 2014 г. 

В Община Димово към края на 2014 г. има утвърдени 8 приемни семейства. 

Настанените деца в приемни семейства от община Димово са 6 през 2012 г., 18 през 2013 г. и 

23 деца през 2014 г.  

Наблюдава се положителна тенденция в развитието на приемната грижа в община 

Кула. През 2012 година няма нито един случаи на приемна грижа, а през 2014 година има 7 

случая, като се проучват още желаещи кандидати за приемни родители. 4 случая са деца от 

ДДУИ, настанени в семейства на приемни родители. 

На територията на община Макреш приемната грижа се осъществява в с. Раковица. 

Две деца са настанени в приемни семейства. Едното дете е с вродена вътрешна 

хидроцефалия, загуба на слуха и 92 % намалена социална адаптация. Детето посещава 

целодневна детска градина в с. Раковица. Второто дете посещава училището в с. Раковица. 

В община Ружинци през 2014 година се забелязва увеличение на настанените деца в 

приемни семейства, спрямо предходните две години. Децата настанени в приемни семейства 

през 2014 г. са общо 5. За предходните две години има по едно дете, настанено в приемно 

семейство. 

Приемната грижа в община Чупрене не е развита. Няма утвърдено приемно 

семейство. Има 1 приемно семейство прехвърлено от ДСП Монтана. В приемното семейство 

са настанени 2 деца. Децата от община Чупрене, настанени в приемни семейства през 

разглеждания период са както следва – през 2012 г. – 1 дете, през 2013 г. – 4 деца и през 2014 

г. – 1 дете.  

През последните две години се наблюдава тенденция към повишаване интереса на 

социална услуга – приемна грижа. Причината за което се корени в повишаване ръста на 

безработицата в цялата област и неразкриване на нови работни места, което е единствената 

алтернатива за препитание на някои семейства.  

 

На областно ниво, съгласно данни от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – 

Видин, постигнатите резултати за периода 2012 – 2014 година са визуализирани в таблица 

36. 

 

Приемна грижа в област Видин 2012 – 2014 г. 

Таблица: 36 

 

Година Подадени 

заявления 

/без 

натрупване/ 

Одобрени 

и 

обучени 

приемни 

семейства 

Утвърдени 

приемни 

семейства 

Заличени 

приемни 

семейства 

Вписани 

в 

регистъра 

приемни 

семейства  

Настанени 

деца в приемни 

семейства брой 

Проведени 

информ. 

кампании 

/без 

натрупване/ 

2012 11 10 5 1 29 12 6 

2013 27 16 23 0 19 53 2 

2014 28 27 29 6 25 98 

/новонастанени 

45 / 

0 

Общо: 66 53 57 7 73 98 8 
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Видно от посочените данни, през разглеждания период се забелязва увеличаване на 

интереса към услугата приемна грижа. Все повече деца в риск се настаняват в приемни 

семейства, вместо в специализирани институции.  

Приоритетно в приемни семейства се настаняват здрави деца. От 98 деца настанени в 

приемни семейства, 6 деца са с увреждания, от които 4 са с тежка умствена изостаналост 

/изведени от ДДУИ – Кула/, а другите две са изведени от семейна среда и са със сетивно 

увреждане.  

Повишеният интерес от една страна се дължи на проведените информационни 

кампании и влиянието им върху потенциалните родители, от друга страна обаче, предвид 

високата безработица в областта, част от семействата е вероятно да припознават дейността 

като източник на доходи, без обаче това да се отразява на отглежданите деца. 

Реализирането на дейностите по проекта допринася и за предотвратяване на 

настаняването на деца в специализирани институции /каквато за гр. Видин е ДМСГД/, като 

до момента в област Видин общо 28 деца от общността са настанени в приемни семейства 

вместо в специализирани институции.  

 

5.1.3. Социални услуги в общността за деца 

Социалните услуги в общността за деца се извършват в обичайна или близка до 

обичайната домашна среда. Услугите се предоставят като делегирана от държавата дейност, 

като общински дейности и от регистрираните в Агенцията за социално подпомагане 

доставчици, които са предимно организации от неправителствения сектор. 

В област Видин формите на предоставяне на социални услуги в общността се 

променят в зависимост от обществените потребности, като тенденцията е на увеличаване на 

капацитета на тези видове дейности и заведения, насочени към различни социално уязвими 

групи деца. 

Към 01.06.2015 г. на територията на област Видин функционират 22 СУ за деца в 

общността като два от центровете за социална рехабилитация и интеграция /в гр. Видин и гр. 

Димово/ са с профил за деца и възрастни. 

През 2012 г. услугите за деца в общността са 18 броя, а през 2013 – 2014 г. – 20 броя. 

От 01.01.2015 г. като държавно-делегирана дейност функционират и ЦНСТ „Зора“ и ЦНСТ 

„Дъга“ в гр. Видин. В посочения брой социални услуги са разпределени и различните видове 

услуги предлагани от Комплекса за социални услуги в гр. Видин.  

Допълнително се предлагат услуги като „Личен асистент“, „Домашен помощник“, 

„Домашен санитар“. 

През разглеждания период на територията на 5 от общо 11 общини от областта 

функционират: 

 Шест ЦНСТ – два центъра в община Видин, три центъра в община Ново село и един 

център в община Белоградчик 

 Две ПЖ – едно в община Белоградчик и едно в община Ново село; 

 Четири ЦСРИ – две в община Видин, едно в община Кула и едно в община Димово. 

Един от ЦСРИ в община Видин и ЦСРИ в община Димово, предлагат услуги както за 

деца така и за възрастни; 

 Четири ДЦДУ – четирите в община Видин, едно от които е трансформирано в ЦРДУ; 

 Три ЦОП – един в община Ново село и два в община Видин; 

 Два ЦРДУ – двата в община Видин; 

 Един КЦ в община Видин. 
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За нуждите на настоящия анализ социални услуги с профил за деца и младежи са 

разгледани както в разделите за деца, така и в разделите за пълнолетни лица. Броят на 

младежите е включен в статистическите данни за пълнолетни лица. 

 

Основните характеристики на социалните услуги в общността за деца са както следва 

(включително капацитет и ползватели в периода 2012-2014, посочени в таблица 37): 

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр. 

Белоградчик  

От началото на 2015 година Община Белоградчик е доставчик на социална услуга 

резидентен тип, предоставяна в общността – Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания.  

Капацитетът на услугата е 14 деца и младежи с увреждания (в рамките на 

изпълнявания проект до 31.10.2015 г. за 12 деца и младежи от институции и 2 деца за 

кризисно настаняване от общността).  

Центърът представлява комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, 

близка до семейната, за извеждане на деца от специализирани институции /СИ/.  

Материалната база, където се предоставя услугата представлява сграда ново 

строителство, изградена по проект „Подобряване на социалните услуги в Община 

Белоградчик, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип”, финансиран по 

„Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” и въведена в експлоатация на 

14.11.2014 г. Обзавеждането е ново, доставено в рамките на същия проект. 

Считано от 01.11.2015 г. услугата е държавно-делегирана дейност. 

 

Център за настаняване от семеен тип ”Зора” за деца и младежи с умствена изостаналост 

– гр. Видин  

ЦНСТ „Зора“ е разкрит през 2014 г. по проект изпълняван от община Видин по 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. със срок на Проекта 

31.12.2014 г. Капацитетът на услугата е 14 места /от които 12 за деца и младежи от 

институция и 2 от общността/. Децата/ младежите, ползващи услугата, са изведени от 

специализирани институции – ДДУИ с. Гомотарци, ДМСГД – Видин, ДДУИ гр. Кула и от 

семейна среда. Считано от 01.01.2015 г. услугата е държавно-делегирана дейност с доставчик 

община Видин.  

 Целите на услугата са осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждането и 

възпитанието на настанените деца и младежи, защита на техните права и интереси, както и 

повишаване на общото им благосъстояние, осигуряване на среда близка до семейната. 

Ползвателите са 13 - 4 деца и 9 младежи. Три деца и двама младежи  ползват 

образователни услуги – като две деца и двама младежи са ученици в ПУ „Д-р П.Берон” гр. 

Видин и едно дете е ученик в ПГТ „Михалаки Георгиев” гр. Видин. Двама младежи ползват 

социална услуга в ЦСРИ гр. Видин.  

Услугата се намира в централната част на гр. Видин. Сградата на ЦНСТ  е ново 

строителство, едноетажна, с обособени три сектора. Общото състояние на материалната база 

е много добро. 

 

Център за настаняване от семеен тип ”Дъга” за деца и младежи с умствена 

изостаналост – гр. Видин  

ЦНСТ „Дъга“ е разкрит през 2014 г. по проект изпълняван от община Видин по 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. със срок на Проекта 
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31.12.2014 г. Капацитетът на услугата е 14 места /от които 12 за деца и младежи от 

институция и 2 от общността/. Децата/ младежите, ползващи услугата, са изведени от 

специализирани институции – ДДУИ с. Гомотарци, ДМСГД – Видин, ДДУИ гр. Кула и от 

семейна среда.  

Считано от 01.01.2015 г. услугата е държавно-делегирана дейност с доставчик община 

Видин. В центъра са настанени 12 потребители - 5 деца и 7 младежи /двама от семейна 

среда/. 

Потребители на услугата са деца с увреждания до 18-годишна възраст, за които до 

момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в 

биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; 

Лица от 18 до 29-годишна възраст /младежи/ с увреждания, за които не е възможно да бъдат 

подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот. 

 

Център  за настаняване  от семеен тип за деца /младежи без увреждания - /ЦНСТДМ I/ -  

с. Ново село 

Центърът представлява социална услуга от резидентен тип. Доставчик на услугата е 

община Ново село. ЦНСТ се помещава в сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село. 

Социалната услуга се предоставя от месец февруари 2010 г., с финансиране по проект  от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, От 2011г. функционира като 

делегирана от държавата дейност.  

Капацитетът на услугата е 12 места за деца и младежи от 4 до 18 год. възраст и не е 

променян в периода 2012-2014 г. В ЦНСТ са настанени ползватели, изведени от закрития 

ДДЛРГ – с. Ново село. Основната цел на ЦНСТДМ е предоставяне на жизнена среда за 

пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. 

Предоставената материална база за осъществяването на социалната услуга се намира 

в сградата на бившия ДДЛРГ „Христо Ботев” в с. Ново село, като самостоятелно крило. 

Общата площ е 216 кв.м. Материалната база е в много добро състояние. 

 

Център за настаняване  от  семеен  тип  за деца /младежи без увреждания   /ЦНСТДМ ІІ/ 

- с. Ново село 

Доставчик на услугата е община Ново село. Услугата е предназначена за деца от 4 до 

18 годишна възраст и е държавно делегирана дейност. В ЦНСТ са настанени ползватели, 

изведени от закрития ДДЛРГ – с. Ново село. През 2012 г. капацитетът на услугата е увеличен 

от 8 на 12 места и се запазва така през разглеждания период.  

Целта на услугата е гарантиране на безопасна, сигурна и здравословна среда за живот 

на ползвателите. В центъра се предлага постоянна грижа за децата, групова и индивидуална 

работа с тях, възпитателни и социални услуги.  

За нуждите на социалната услуга се използват три апартамента, находящи се на първи 

етаж в блок с панелна конструкция, с обща площ на ползваните помещения 209,76 кв.м. 

Материалната база е в много добро състояние. 

 

Център за  настаняване  от  семеен  тип за деца /младежи без увреждания  /ЦНСТДМ III/ 

- с. Ново село 

Услугата е разкрита през  септември 2013 г., като държавно делегирана дейност, след 

закриването на ДДЛРГ в с. Ново село. В ЦНСТ са настанени ползватели, изведени от 

закритата специализирана институция. Доставчик на услугата е община Ново село. 

Капацитетът на услугата е 12 места. Потребители са деца и младежи на възраст от 4  

до 18 години. Основната цел на ЦНСТДМ е предоставяне на възможност за  развитие и 

добиване на умения за самостоятелен живот. Това е социална услуга, която отговаря на 
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реалните и променящи се нужди на децата през време на целия им  живот в ЦНСТ  и при 

променящи се обстоятелства.  

За нуждите на социалната услуга се използват три апартамента, находящи се на втори 

етаж в блок с панелна конструкция, с обща площ на ползваните помещения 208,8 кв.м. 

 

ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА 

 

Преходно жилище – гр. Белоградчик  

През 2010г. в гр. Белоградчик е открита услугата „Преходно жилище“ с доставчик 

община Белоградчик. Преходното жилище е социална услуга в общността, в подкрепа на 

децата, на които предстои да напуснат ДДЛРГ „Надежда”. Услугата е насочена към 

изграждане на умения и навици за самостоятелен живот. 

Преходното жилище се помещава в една сграда с ДДЛРГ „Надежда“. Видът 

финансиране е държавно-делегирана дейност с дофинансиране от страна на община 

Белоградчик.  

„Преходно жилище“ гр. Белоградчик е социална услуга за деца лишени от родителска 

грижа (момичета и момчета) от 14 до 18 (20) години. Настанените деца са с постоянен 

престой.  

Към настоящия момент жилището е с капацитет 8 места. През всичките три 

анализирани години капацитета на жилището е изцяло запълнен.  

Преходното жилище е разположено в центъра на гр. Белоградчик на първи етаж в 

сградата на ДДЛРГ „Надежда“. Собствеността на сградата е общинска. Материалната база е 

в отлично състояние.  

 

Преходно жилище за деца - с. Ново село  

Преходното жилище се намира в бившата сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев”  с. Ново 

село ет. 2 в центъра на с. Ново село. Преходното жилище предлага услуга от резидентен тип, 

доставчик на услугата е община Ново село и е разкрита през 2009 г. по проект. Услугата през 

разглеждания период е държавно делегирана дейност и е предназначена за деца и младежи, на 

които им предстои напускане на специализирана институция.  

През периода 2012-2014 г. капацитетът на услугата е 12 места и не е променян.  

Материална база за осъществяването на социалната услуга се намира в сградата на 

бившия ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село, като самостоятелно крило. Теренът и сградите 

са собственост на община Ново село. Материалната база е в много добро състояние. 

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Видин 

 Социалната услуга е разкрита през 2012 г. като държавно-делегирана дейност с 

първоначален капацитет от 25 места и доставчик на услугата община Видин. ЦСРИ се 

намира в град Видин, в ОДЗ № 16 „Русалка“. Площта, която се ползва за дейността на 

центъра е 135 кв.м.  

 Капацитетът на услугата е намален, считано от 01.01.2013 г. от 25 на 15 места. 

Ползвателите на услугата са деца на възраст до 14 години.  

 От май 2015 г., след конкурс, доставчик на услугата е Регионално дружество за 

подкрепа на лица с умствени затруднения /РДПЛУЗ/ - Видин. Към месец декември 

потребители на услугите в ЦСРИ са 21 деца.   

 Целите на услугата са: осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, 

отглеждани в семейството; осигуряване качество на живота за децата с увреждания и/или 

специални потребности чрез предоставяне на социални услуги, подпомагащи тяхната 
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социална интеграция; създаване на възможности за максимално развитие на индивидуалните 

физически, умствени и творчески способности на децата и на техния потенциал; 

подпомагане на интеграцията на деца с увреждания в масови детски градини и училища; 

подкрепа и съдействие на децата с увреждания и техните семейства. 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция - град Видин  

Услугата се изпълнява като държавно-делегирана дейности, възложена за управление 

на Фондация „Подкрепа за реализация”, считано от 7 август 2007 г. от кмета на община 

Видин след проведен конкурс. Капацитетът на услугата за периода 2012-2014 г. е 50 места. 

Ползвателите на услугата през 2014 г. са 69 лица. Услугата се управлява от неправителствена 

организация, което се утвърждава като добър модел на управление на делегирана от 

държавата дейност. Натовареността над капацитета се обуславя от предлагането на почасови 

услуги. ЦСРИ предлага услуги както за възрастни така и за деца.  

Целта на предоставяната услуга е да бъде създадена включваща, приемаща и 

стимулираща развитието среда за децата и лицата с увреждания в община Видин и 

подкрепяща среда за техните семейства. Центърът съдейства за възстановяване и/или 

развитие на потенциала на децата и лицата с увреждания и възможностите им за социална 

интеграция.  

До септември 2014 г. ЦСРИ се помещава в сграда /общинска собственост/ намираща 

се на ул. „Г. С. Раковски“ №13 в гр. Видин. Предвид недоброто състояние на сградата се 

налага преместване в друга сграда, собственост на Видинска Света Митрополия. Фондация 

„Подкрепа за реализация“ – доставчик на социалната услуга, ползва сградата след сключен 

договор за безвъзмездно, дългосрочно /10 г./ ползване.   

Сградата е триетажна, масивна. Състои се от един приземен етаж и два надземни. 

Вторият и третият етаж, за които Фондация „Подкрепа за реализация“ има договор за 

ползване с Видинска Света Митрополия, са с разгърната площ 688 кв.м. 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция - град Димово  

Услугата е разкрита през 2001 г. с първоначален капацитет 20 места. През 2008 г. 

капацитета е увеличен на 40 места, какъвто се запазва и през разглеждания период. 

Доставчик на услугата е община Димово. Финансирането е държавно-делегирана дейност. 

Ползватели на социалната услуга са деца и лица с физически и умствени увреждания. Целта 

на услугата е да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с 

увреждания в гр. Димово и подкрепяща среда за техните семейства, да съдейства за 

възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за 

социална интеграция.  

Ползвателите през периода 2012-2014г. прогресивно се увеличават от 40 през 2012 г., 

на 44 през 2013 г. и през 2014 г. от услугата са се възползвали 50 лица. Услугата се предлага 

и за деца, макар че през разглеждания период, съгласно данни от анкетни карти за трите 

години, няма ползватели под 18 години. 

Теренът и сградата, където се предоставя социалната услуга, са собственост на 

община Димово, с обща площ - 77,58 кв.м. Състоянието на материалната база е добро.  

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с умствена 

изостаналост – гр. 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”. От 2011 г. услугата функционира като държавно делегирана 

дейност. Доставчик на услугата е община Кула. 
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През периода 2012 - 2014 г. капацитетът на услугата се запазва, а именно – 50 места. 

През отчетния период ползвателите на социалната услуга са 50 - деца и младежи с умствена 

изостаналост. 

По-голямата част от потребителите на ЦСРИ са от СИ и Защитените жилища. След 

деинституционализацията на ДДУИ „Св. Димитър“ - Кула има вероятност да бъде намален и 

капацитета на ЦСРИ.  

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. Центърът осигурява 

приемаща и стимулираща развитието среда при отчитане на рисковите за развитие фактори.  

Сградният фонд на услугата включва масивна двуетажна сграда /12 помещения/ с 

обща застроена площ от 1 114,5 кв.м и 6 200 кв.м двор.  

 

ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ 

 

Дневен център за деца с увреждания „Пролет” град Видин.  

Услугата е разкрита през 1991 г. От 01.08.2014 г. доставчик на услугата е Фондация 

„Уникалните деца на Видин“. Финансирането на услугата е държавно-делегирана дейност.  

Потребители са деца от 3 до 18 год. възраст от семейна среда с хронични и 

рецидивиращи инфекции на горните дихателни пътища; слухови или зрителни нарушения, 

говорно-комуникативи проблеми, аутизъм; хиперкинетичен синдром; генетични 

заболявания; неврологични заболявания, родово-травматични увреди, състояние след 

инфекции на ЦНС, невротични прояви, синдром на Даун, заболявания на опорно-

двигателния апарат, отклонения в психичното и интелектуалното развитие. 

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 социални грижи и помощ, както и да се интегрират в живота на 

общността.  

Капацитетът на услугата за периода 2012-2014 г. е 15 места и не е променян. През 

2014 г. ползвателите на услугата са 21 деца.  

Материалната база, ползвана от ДЦДУ „Пролет“ е в добро състояние. Центърът се 

помещава в сграда общинска собственост, бивша детска градина. Общата площ на терена и 

сградата е 600 кв.м.  

 

Дневен център за деца с увреждания – дневна грижа – гр. Видин 

Социалната услуга се намира в сградата на Дом за медико-социални грижи за деца- 

Видин, разположен в началото на ж.к. „Бонония”. Сградата е публична общинска 

собственост и е в добро общо състояние. В съседство е МБАЛ ”Св. Петка” и РЗИ. Доставчик 

на услугата е Фондация „Уникалните деца на Видин”.  

Капацитетът на услугата за периода 2012 - 2014 г. не е променян и е 20 места, а 

ползвателите преминали през трите години са съответно 20, 28 и 37 деца за 2014 г. 

Потребители на социалната услуга са деца с хронични соматични заболявания; психични и 

неврологични заболявания; деца с различна степен на умствено изоставане; деца с физически 

и множествени увреждания.    

 

Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа – Видин 

От 01.12.2011 г.  доставчик на услугата е Фондация „Уникалните деца на Видин”. 

Социалната услуга се намира в сградата на Дом за медико-социални грижи за деца- Видин, 

разположен в началото на ж.к. „Бонония”. Сградата е публична общинска собственост и е в 

добро общо състояние. В съседство е МБАЛ ”Св. Петка” и РЗИ. 
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Дневният център за деца с увреждания - седмична грижа е предназначен за ползване 

от деца с  увреждания  и хронични заболявания на възраст от  0  до 18 г. от област Видин. 

Услугата е насочена към създаване на възможности за пълноценен живот и интеграция в 

обществото на децата с увреждания, с хронични соматични заболявания; психични и 

неврологични заболявания; деца с умствено изоставане – различна степен; деца с физически 

и множествени увреждания, деца с наследствени и генетични заболявания.  

Капацитетът на социалната услуга за разглеждания три годишен период не е 

променян и е 20 места. 

  

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

 

Център за обществена подкрепа – гр. 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 т. н. група „деца в риск”. 

Капацитетът през периода 2012 - 2014 г. остава непроменен - 30 места. Броят на 

ползвателите преминали през годините, както следва: 53 през 2012 г.,  40 през 2013 г. и 52  

през 2014 г.  

 От 01.10.2015 г. със заповед на Кмета на Община Видин, доставчик на услугата е 

Фондация „Уникалните деца на Видин”, след обявен конкурс. 

 Услугата е насочена към 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.  

 Материалната база на центъра включва партерен етаж от масивна триетажна сграда, 

като сградата и терена са собственост на община Видин. Общата площ на ползваните три 

помещения е 128 кв.м. Финансирането на социалната услуга е държавно-делегирана дейност.  

 

Център за обществена подкрепа – с. Ново село 

            Доставчик на услугата е община Ново село. Услугата е разкрита от  01.01.2009 г.  като 

държавно делегирана дейност. Основната цел на ЦОП е да подобри качеството на живот на 

децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които 

да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. 

Капацитетът на услугата през периода 2012-2014 г. е 15 места и не е променян. 

Ползвателите преминали през годините са съответно 21 през 2012 г., 22 през 2013 и 19 през 

2014 година.  

Центърът за обществена подкрепа се намира на партерния етаж на сградата на 

ДДЛРГ  „Христо Ботев”  в с. Ново село, с обща площ – 91,5 кв.м. Теренът и сградата са 

собственост на  община Ново село.  

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА 

 

Център за работа с деца на улицата – кв. Нов път, гр. Видин 

Услугата е разкрита в началото на 2010 г. като държавно делегирана дейност. 

Доставчик на услугата от 03.09.2010 г. е Сдружение Свободен младежки център - Видин.  

Капацитетът на услугата през предходните три години е 15 места и не е променян. 

През 2012 ползвателите са 14 деца, през 2013 – 26 деца и през 2014 – 18 деца. Потребителите 
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на социалната услуга са деца на улицата във възрастова група 5-18 години – неглижирани, 

просещи, отпадали от училище и др. от ромския етнос. 

Целите на услугата са: 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.  

ЦРДУ е разположен в кв. Нов път /с компактно ромско население/. Ползват се 250 

кв.м. от сградата на ОУ „Епископ Софроний Врачански“ /сградата е публична общинска 

собственост/, включващи три големи стаи, склад, санитарен възел и коридор. Използва се и 

двора на училището. 

 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА – ГР. ВИДИН 

 

Комплексът е открит на 11.05.2011 г. Изграждането му се извършва по проект 

„Подкрепа за недостижимите деца“, финансиран от Датският национален комитет на 

УНИЦЕФ и Фондация „Велукс“. Доставчик на социалните услуги е Сдружение „Институт по 

социални дейности и практики“.  

Социалните услуги се предоставят в „Център за обществена подкрепа“, „Кризисен 

център, „Наблюдавано жилище“ и „Център за работа с деца на улицата“. В периода 2012-

2013 г. функционира и „Дневен център“. 

 

„Център за обществена подкрепа“ /ЦОП/ е комплекс от социални услуги, предназначени за 

деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 

специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот 

и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 

оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и 

подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

В ЦОП  се предоставя услугата „Подготовка за изслушване и разпит на деца”. Услугата има 

за цел да подготви детето и родителите за предстоящо участие в съдебни процедури, да 

намали тревожността и да се защити психиката на детето, да се гарантират правата му на 

свидетел или потърпевш от престъплението, както и да се набере надеждна информация за 

целите на правосъдието.  

Във връзка с реализирането на услугата в ЦОП е разкрито  специализирано  помещение за 

разпит на деца, участващи в правни процедури. Тази услуга се развива в партньорство с 

РДСП, ДСП, общините от областта, съд, прокуратура и ОД на МВР. Формиран е  мобилен 

екип за разпит на деца, жертви и свидетели на престъпления.  

За нуждите на настоящия анализ, ЦОП в КСУ се разглежда като социална услуга, 

работеща както с деца, така и с лица.  

Капацитетът на ЦОП за периода 2012-2014 г. е намален на половина през 2013 г. от 

80 на 40 места. Ползвателите преминали през последните три години са съответно 122, 100 и 

225 лица за 2014 г. В посочените бройки са включени и обучението на кандидатите за 

приемни родители и осиновители, еднократно ползващи услугите, както и обучението за 

повишаване на родителския капацитет. Услугата е държавно-делегирана дейност. 

 

„Кризисен център“ /КЦ/ е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от 

насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца 

и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните 

потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, 
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когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна 

интервенция. 

Кризисният център в гр. Видин е профилиран  за  деца, пострадали от домашно 

насилие, с възможност да предоставя услуги и за деца, жертва на други форми на насилие, 

каквито са:  експлоатация, въвличане в извършване на престъпление, трафик и т.н. Услугата 

се предоставя на областно ниво.  

За нуждите на настоящия анализ услугата „Кризисен център“ се разглежда като 

услуга, предлагаща дейности на деца и на лица. 

Услугата е с капацитет 6 места, който се запазва и през трите разглеждани години. 

Броя на ползвателите преминали през услугата е съответно 21 лица за 2012 г., 17 – за 2013 г. 

и 10 лица за 2014 г. Финансирането на услугата е държавно-делегирана дейност.  

 

„Център за работа с деца на улицата“ /ЦРДУ/ – целта на услугата е повишаване на 

качеството на живот на деца в риск. Услугата цели да подпомогне родителите на децата, като 

споделена родителска отговорност за успешното възпитание и образование, създаване на 

условия за развитието на всяко дете и неговото успешно социално включване, помощ и 

подкрепа за преодоляване на трудностите чрез предоставяне на възможно най-близки до 

семейната среда условия и отношения, подкрепа на дейността по превенция на отпадане от 

училище, намаляване броя на просещите и скитащи деца. 

Същността на социалната услуга включва: осигуряване на дневна грижа за деца, 

посредством пакет от услуги насочени към подкрепа на децата. Дневният център се 

посещава от деца, които живеят при своите родители, но семействата срещат сериозни 

трудности във възпитанието и грижите за  децата.  

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.  

Капацитетът на ЦРДУ е 15 места. Той започва да функционира през 2013 г. 

Ползвателите на услугата през 2013 г. са 11 деца, а през 2014 година – 18 деца. 

Финансирането на услугата е от държавния бюджет.  

 

„Наблюдавано жилище“ /НЖ/ –  НЖ е  дългосрочна социална услуга в общността за 

оказване на подкрепа, консултиране и придружаване на младежи, на които предстои да 

напуснат или които са напуснали специализирана институция, преходно жилище или 

защитено жилище, както и на младежи в общността по пътя към техния самостоятелен 

живот. Описание на услугата е налично в т. 5.2.2. 

Управлението на Комплекса за социални услуги за деца и семейства е възложено от 

община Видин на доставчик Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ - гр. София 

с договор за възлагане на социални услуги от 16.05.2013 г.   

Сградата, където се помещава КСУДС е общинска собственост и представлява 

масивна четириетажна сграда – бивше спортно училище. 

 

Дневен център /ДЦ/ - услугата се е предоставяла в КСУ през 2012 и 2013 г. Ползвателите за 

2012 г. са 46, от които 41 – деца, а за 2013 г. - 5 деца. Целите на услугата са насочени към 

повишаване на качеството на живот на деца в риск; подпомогне родителите на децата, като 

споделена родителска отговорност  за успешното възпитание и образование; създаване на 

условия за развитието на всяко дете и неговото успешно социално включване; помощ и 

подкрепа за преодоляване на трудностите чрез предоставяне на възможно най-близки до 

семейната среда условия и отношения; подкрепа на дейността по превенция на отпадане от 

училище, намаляване броя на просещите и скитащи деца. Основни ползватели на комплекса 
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от услуги и грижи в ДЦ са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е 

установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол.  

С оглед ползвателите на услугата ДЦ, през 2013 и 2014 г. дейностите се пренасочват към 

ЦРДУ към КСУ. 

 

ДРУГИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА 

 

Община Белоградчик предоставя социалната услуга „личен асистент” по Проект 

„Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи”, дейност „Личен асистент” и през трите 

анализирани години. Обгрижваните деца за периода по години са, както следва: 2012 – 6 бр.; 

2013 – 6 бр.; 2014 – 6 бр. 

 „Домашен помощник” и „социален асистент” в община Белоградчик са 

предоставяни на общо две деца за периода по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013г. и Проект „Достоен живот за всички”, а услугите „домашен санитар” и 

„асистент-социална работа” са предоставяни също на две деца по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. и Проект „Да се погрижим заедно за нашите 

близки”. 

 

Социални услуги в общността за деца 

Таблица 37: 

Наименование на 

социалната услуга 

2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

ЦНСТ за деца и 

младежи с 

увреждания – 

Белоградчик /от 

01.01.2015 г./ 

0 0 0 0 0 0 

ЦНСТ ”Зора” за 

деца и младежи с 

умствена 

изостаналост – 

Видин 

0 0 0 0 14 13 

ползватели, 

от които 4 

деца 

ЦНСТ ”Дъга” за 

деца и младежи с 

умствена 

изостаналост – 

Видин 

0 0 0 0 14 12 

ползватели, 

от които 7 

деца 

ЦНСТ за деца/ 

младежи без 

увреждания №1 – 

Ново село 

12 11 12 12 12 11 

ЦНСТ за деца/ 

младежи без 

увреждания №2 – 

Ново село 

12 12 12 10 12 12 

ЦНСТ за деца/ 

младежи без 

увреждания №3 – 

Ново село 

0 0 12 9 12 11 
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Общо ЦНСТ за 

област Видин 

24 23 36 31 64 45 

ПЖ – Белоградчик 8 8 8 8 8 8 

ПЖ – Ново село 12 12  

ползватели, 

от които 10 

деца и 2 

младежи 

12 18 

ползватели, 

от които 16 

деца и 2 

младежи 

12 13 

ползватели 

от които 13 

деца 

Общо ПЖ за 

област Видин  

20 18 20 24 20 21 

ЦСРИ за деца – гр. 

Видин 

25 15 

 

15 15 15 15 

ЦСРИ – гр. Видин 50 75 

ползватели, 

от които 19 

деца  

50 80 

ползватели, 

от които 19 

деца  

50 69 

ползватели, 

от които 10 

деца  

ЦСРИ – гр. Димово 

/с профил и за деца/ 

40 40 

ползватели, 

от които 0 

деца 

40 44 

ползватели, 

от които 0 

деца 

40 50 

ползватели, 

от които 0 

деца 

ЦСРИ за деца и 

младежи с 

умствена 

изостаналост – гр. 

Кула 

50 50 

ползватели, 

от които 13 

деца и 37 

младежи 

50 51 

ползватели, 

от които 13 

деца и 38 

младежи 

50 50 

ползватели, 

от които 13 

деца и 37 

младежи 

Общо ЦСРИ за 

деца в област 

Видин 

165 47 155 47 155 38 

ДЦДУ ”Пролет” - 

Видин 

15 15 

ползватели, 

от които 14 

деца и 1 

възрастен 

15 16 

ползватели, 

от които 13 

деца и 3 

младежи 

15 21 

ползватели, 

от които 16 

деца и 5 

младежи 

ДЦДУ - Дневна 

грижа - Видин 

20 20 20 28 20 37 

ДЦДУ - Седмична 

грижа - Видин 

20 20 20 20 20 20 

Общо ДЦДУ в 

област Видин 

55 54 55 61 55 73 

ЦОП – гр. Видин 30 53 

ползватели, 

от които 51 

деца и 2 

възрастни 

30 40 

ползватели, 

от които 40 

деца 

30 52 

ползватели, 

от които 52 

деца 

ЦОП – Ново село 15 21 

ползватели, 

от които 19 

деца и 2 

младежи 

15 22 

ползватели, 

от които 20 

деца и 2 

младежи 

15 19 

ползватели, 

от които 19 

деца 
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ЦОП - КСУ 80 122 

ползватели, 

от които 97 

деца, 4 

младежи и 

21 

възрастни 

40 100 

ползватели, 

от които 27 

деца, 23 

младежи и 

50 

възрастни 

40 225 

ползватели, 

от които 

114 деца, 

33 младежи 

и 78 

възрастни 

Общо ЦОП в 

област Видин 

125 167 85 87 85 185 

ЦРДУ – кв. Нов 

път, гр. Видин 

15 18 15 26 15 18 

ЦРДУ – КСУ - - 15 11 15 18 

Общо ЦРДУ в 

област Видин 

15 18 30 37 30 36 

КЦ - КСУ 6 21 

ползватели, 

от които 17 

деца, 3 

младежи и 

1 възрастен 

6 17 

ползватели, 

от които 15 

деца и 2 

младежи 

6 10 

ползватели, 

от които 9 

деца и 1 

възрастен 

Общо КЦ в област 

Видин 

6 17 6 15 6 9 

ДЦ - КСУ 15  46 

ползватели, 

от които 41 

деца 

0 5 

ползватели, 

от които 5 

деца 

0 0 

Общо ДЦ за деца 

в област Видин 

15 41 0 5 0 0 

 
За нуждите на стратегията под деца се разбира възрастова граница от 0 до 18 години, а под младежи от 19 

до 30 години. 

 

 

Социални услуги в общността за деца по вид на услугата и профил на ползвателите 

2012 – 2014 г. 

Таблица 38: 

Вид социална 

услуга / Профил 

на ползвателите  

Деца, лишени от 

родителска грижа  

Деца с умствена 

изостаналост 

Деца с физически 

увреждания 

Други рискови 

групи деца 

Специализирани 

институции 

ДМСГД гр. Видин  

ДДЛРГ  

гр. Белоградчик 

ДДУИ,  

с. Гомотарци   

 ДДУИ, с. Кула   

Център за 

настаняване от 

семеен тип 

ЦНСТ  

с. Ново село ЦНСТ гр. Белоградчик  

ЦНСТ  

с. Ново село ЦНСТ гр. Видин   
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ЦНСТ  

с. Ново село ЦНСТ гр. Видин   

Преходно 

жилище 

ПЖ  

гр. Белоградчик    

ПЖ с. Ново село    

Дневен център 

 ДЦ гр. Видин   

 ДЦ гр. Видин  

 ДЦ гр. Видин   

Център за 

обществена 

подкрепа 

   

ЦОП с. Ново 

село 

   ЦОП гр.Видин 

   ЦОП гр.Видин 

Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

 ЦСРИ гр. Видин   

 

ЦСРИ гр. Видин  

/за деца и възрастни/  

 

ЦСРИ гр. Димово  

/за деца и възрастни/  

 ЦСРИ гр. Кула   

Център за 

работа с деца на 

улицата 

   ЦРДУ гр. Видин 

   ЦРДУ гр. Видин 

Кризисен 

център    КЦ гр. Видин 
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Социални услуги в общността за деца по общини 2012 – 2014 г. 

Таблица 39: 

 Белоградчик Бойница Брегово Видин Грамада Димово Кула Макреш Ново село Ружинци Чупрене 
1. 
Специализирани 

институции за 

деца и младежи 

 

 Дом да деца, 

лишени от 

родителска грижа 

   Дом за деца с 

умствен 

изостаналост, с. 

Гомотарци 

   Дом за деца 

с умствен 

изостаналост  

    

2. Социални 

услуги в 

общността за 

деца 

 

 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца и младежи с 

умствена 

изостаналост; 

 Преходно 

жилище. 

   2 бр. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

и младежи с 

умствена 

изостаналост; 

 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за деца 

 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция  /с 

профил и за деца/ 

 3бр. Дневен 

центрове за деца с 

увреждания 

 2бр. Център за 

обществена 

подкрепа 

 2 бр.Център за 

работа с деца на 

улицата; 

 Кризисен център. 

 

 

  Център за 

социална 

рехабилита

ция и 

интеграция 

/с профил и 

за деца/ 

 Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

за деца 

и младежи с 

умствена 

изостаналост 

  3 бр. Център 

за настаняване 

от семеен тип 

 Преходно 

жилище  

 Център за 

обществена 

подкрепа 
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3. Др. социални 

услуги в 

общността 

 Личен асистент  

 Домашен 

помощник и 

социален 

асистент  

 Домашен 

санитар и 

асистент-

социална работа  

  •Личен асистент        
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5.2. Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания 

 

Социалните услуги за лица с увреждания в област Видин се предоставят в общността 

и в специализирани институции. Те се  основават на социална работа и са насочени към 

подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и 

социалното им включване. Предоставят се съобразно желанието и личния избор на лицата. 

Моделът на предоставяне на социалните услуги изисква превенция на предлагането 

им в специализирани институции и разширяване на предоставянето им в общността /семейна 

среда и в среда близка до семейната - услуги резидентен тип/. Тази стъпка има стратегически 

характер за страната в т.ч. и за област Видин. 

 

5.2.1. Специализирани институции за възрастни 

Специализираните институции за възрастни на територията на област Видин за 

периода 2012 – 2014 г. са общо четири: 

 Дом за възрастни хора с деменция в с. Салаш, общ. Белоградчик.  

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

/закрит през 2012г./ 

 Дом за възрастни хора с физически увреждания - с. Балей, община Брегово /закрит 

през 2012 г./ 

 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Куделин, община Брегово 

 

През 2012 г. са закрити две от специализираните институции. Закрит е ДВХПР с. 

Бориловец, като потребителите са изведени в разкритите нови социални услуги от 

резидентен тип в община Бойница - 3 броя ЦНСТ и 1 брой ЗЖ.  

Закрит е ДВХФУ с. Балей и са разкрити 2 броя ЦНСТ с общ капацитет 25 места, в 

които са изведени и настанени потребителите от институцията.  
 

Основните характеристики на специализираните институции за възрастни са както следва 

/включително капацитет и ползватели в периода 2012-2014, посочени в таблица 40/: 

 

Дом за възрастни хора с деменция в с. Салаш, общ. Белоградчик.  

Доставчик на услугата е Община Белоградчик, а капацитетът й е 35 места. ДВХД е 

открит през 1973г. със Заповед на тогавашния Председател на Окръжен Народен съвет – 

Видин. 

Специализираната институция е разположена в центъра на селото, в четириетажна 

сграда на бившо училище.  

Потребителите на услугата са лица с деменция. В края на 2014 г. ползватели на 

услугата са 34 лица. 

Финансирането на институцията е държавно-делегирана дейност. 

 

Дом за възрастни хора с психични разстройства - с. Бориловец, община Бойница – 

закрит през 2012 г.  

Услугата е разкрита през 1960 г. като държавно-делегирана дейност с капацитет 60 

лица. През 2011 г. капацитетът на услугата е намален на 30 лица, с общ брой на ползвателите 

за годината 29. Услугата е закрита през 2012 г. Потребителите са изведени в разкритите нови 

социални услуги от резидентен тип в община Бойница - 3 броя ЦНСТ и 1 брой ЗЖ. 
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Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Куделин, община Брегово 

Капацитетът на дома през разглеждания период намалява от 200 ползватели през 2012 

г. на 173 ползватели през 2014 г. Намаляването на капацитета с 27 лица става през 2013 г. 

Изведените 27 лица са настанени в социални услуги от резидентен тип /две новоразкрити 

преходни жилища и ЦНСТ в с. Куделин/.  

Броят на ползвателите в края на  2014 година е 151 лица. Със Заповед от август 2013 г. 

на изпълнителния директор на АСП е преустановен приемът в институцията. Социалната 

услуга е предвидена за деинституционализация. 

Общата площ на терена и сградите е 48 950 кв.м. Триетажната сградата, която се 

ползва за нуждите на дома е с обща площ 1394 кв.м. Материалната база е в много добро 

състояние. Финансирането е държавно-делегирана дейност. 

 

Дом за възрастни хора с физически увреждания - с. Балей, община Брегово – закрит 

през 2012 г. 

Доставчик на услугата е била община Брегово. Домът е разкрит през 1962 г. и е бил 

предназначен за лица с физически увреждания. Капацитетът  на услугата е намален през 

2011 г. от 50 на 30  места, а броя на ползвателите е бил 22 за 2011 г.  

Институцията е била включена в Плана за реформиране на специализираните 

институции за възрастни с увреждания 2010-2011г. и считано от 01.07.2012 г. е закрит. 

Потребителите са изведени и настанени в новоразкритите 2 броя ЦНСТ с общ капацитет 25 

места. 

 

Специализирани институции за възрастни в област Видин 

Таблица: 40 

Специализирана 

институция 

2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

ДВХД - с. Салаш 35 35 35 33 35 34 

ДВХПР – с. 

Бориловец, закрит 

2012 г. 

0 0 0 0 0 0 

ДВХУИ - с. Куделин 200 200 198 173 173 151 

ДВХФУ – с. Балей, 

закрит 2012 г. 

0 0 0 0 0 0 

Общо за област 

Видин 

235 235 233 206 208 185 

 

 

5.2.2. Услуги в общността за възрастни 

 

Услугите в общността за лица с увреждания се предоставят в центрове за настаняване 

от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, центрове за социална рехабилитация и 

интеграция, център за временно настаняване и чрез социални услуги „личен асистент“, 

„социален асистент“, „домашен санитар“, „асистент – социална работа“. 

През разглеждания период на територията на област Видин функционират: 

 11 ЦНСТ в общините Бойница, Брегово, Димово, Ново село и Чупрене; 

 3 ЦНСТ в община Видин и Белоградчик с профил за деца и младежи; 

 2 ПЖ в община Брегово; 

 2 ПЖ в община Ново село и Белоградчик с профил за деца и младежи; 

 13 ЗЖ в общините Бойница, Брегово, Видин, Кула и Чупрене; 
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 1 Наблюдавано жилище в община Видин; 

 2 ЦСРИ в общините Видин и Димово; 

 2 ДЦ за възрастни лица с увреждания в гр. Видин /единият от които проектна 

дейност/; 

 1 ЦВН в гр. Видин; 

 1 ЦОП в гр. Видин с профил за деца и възрастни /в КСУ/; 

 1 КЦ в гр. Видин с профил за деца и възрастни /в КСУ/; 

 Социални услуги „личен асистент“, „социален асистент“, „домашен санитар“, 

„асистент – социална работа“. 

 

Основните характеристики на услугите в общността за лица с увреждания са както следва 

/включително капацитет и ползватели в периода 2012-2014, посочени в таблица 41/: 

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр. 

Белоградчик  

От началото на 2015 година Община Белоградчик е доставчик на социална услуга 

резидентен тип, предоставяна в общността – Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания.  

Капацитетът на услугата е 14 деца и младежи с увреждания (в рамките на 

изпълнявания проект до 31.10.2015г. за 12 деца и младежи от институции и 2 деца за 

кризисно настаняване от общността).  

Материалната база, където се предоставя услугата представлява сграда ново 

строителство, изградена по проект „Подобряване на социалните услуги в Община 

Белоградчик, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип”, финансиран по 

„Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” и въведена в експлоатация на 

14.11.2014 г. Обзавеждането е ново, доставено в рамките на същия проект. Считано от 

01.11.2015 г. услугата е държавно-делегирана дейност. 

 

Център за настаняване от семеен тип № 1 за лица с психични разстройства, с. 

Бориловец, община Бойница 

Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 

разстройства”, с. Бориловец с капацитет 15 места, е открита считано от 01.01.2011 г. 

Доставчик на услугата, която е държавно-делегирана дейност е община Бойница. 

Целта на услугата е полагане на грижа за лица с психични разстройства в среда близка 

до семейната. Предлаганите в центъра услуги и дейности са: консултиране, дневна грижа, 

постоянна грижа, терапия, ориентиране, информиране и обучение, възпитателни, 

психологични, соц. дейности, помощ в домакинството, групова, индивидуална работа и 

работа на терен и пр. 

През периода 2012-2014 г. капацитетът на услугата не е променян и е изцяло запълнен 

и през трите години. Ползвателите са 2 мъже и 13 жени. Пет от жените са на възраст над 61 

години, а останалите ползватели са във възрастовата граница 31 – 60 години.  

 Сградата, където се помещава социалната услуга е публична общинска собственост. 

Намира се в края на населеното място. Общата площ на терена и сградите е 8 037 кв.м. 

Дворът е 7 531 кв.м. Социалната услуга ползва 3 броя сгради със 7 бр. помещения. Общото 

състояние на материалната база е добро. 

 

 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016 - 2020 г. 

85 

 

Център за настаняване от семеен тип № 2 за лица с психични разстройства, с. 

Бориловец, община Бойница 

Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични 

разстройства”, с. Бориловец с капацитет 15 места, е открита считано от 01.01.2011 г. 

Доставчик на услугата, която е държавно-делегирана дейност е община Бойница. 

Целта на услугата е полагане на грижа за лица с психични разстройства в среда близка 

до семейната. Предлаганите в центъра услуги и дейности са: консултиране, дневна грижа, 

постоянна грижа, терапия, ориентиране, информиране и обучение, възпитателни, 

психологични, соц. дейности, помощ в домакинството, групова, индивидуална работа и 

работа на терен и пр. 

През периода 2012-2014 г. капацитетът на услугата не е променян и е изцяло запълнен 

и през трите години. Ползвателите са 2 мъже и 13 жени. Пет жени и един мъж  са на възраст 

над 61 години, а останалите ползватели са във възрастовата граница 31 – 60 години.  

 Сградата, където се помещава социалната услуга е публична общинска собственост. 

Намира се в края на населеното място. Общата площ на терена и сградите е 8 037 кв.м. 

Дворът е 7 531 кв.м. Социалната услуга ползва 3 броя сгради със 7 бр. помещения. Общото 

състояние на материалната база е добро. 

 

Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства – с. Бойница 

 „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства”, с. Бойница с 

капацитет 15 места, функционира като държавно-делегирана дейност, считано от 01.07.2012 

г. Доставчик на услугата е община Бойница. Капацитетът на услугата не е променян в 

разглеждания период. 

През 2011 г. е извършено преустройство на втори етаж на жилищен блок № 2 в с. 

Бойница в Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ с капацитет 15 места,  където  са 

изведени хора от дома в с. Бориловец.  

Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която 

предоставя жизнена среда близка до семейната на лица с психични разстройства. 

Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и 

нагласи на целевата група за равно поставено участие в живота на местната общност.  

 Ползвателите на услугата в периода 2012-2014 г. са 15 души. 

Социалната услуга се намира в центъра на с. Бойница, на втори етаж на жилищен 

блок. Ползват се 3 апартамента с обща площ 310 кв.м. Общото състояние на материалната 

база е добро. 

 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 

Куделин, община Брегово 

Доставчик на услугата е община Брегово. Услугата е разкрита през 2013 г. след като 

е променен вида и капацитета на Защитено жилище за възрастни хора с умствена 

изостаналост в с. Куделин, с капацитет 10 места, в Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с умствена изостаналост, с капацитет 15 места. Центърът е разположен в 

центъра на населеното място. Ползвателите за 2014 г. са 15 мъже на възраст между 31 и 60 

години.   

Теренът и сградите, където се помещава центъра са собственост на общината. 

Сградите са с обща площ 730 кв.м. и включват една жилищна сграда и една помощна сграда. 

Състоянието на материалната база отговаря на всички изисквания за нормален живот на 

потребителите.  
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Център за настаняване от семеен тип №1 за хора с физически увреждания, с. Балей, 

община Брегово  

Социалната услуга е разкрита през 2012 г. като държавно-делегирана дейност с 

доставчик община Брегово. Потребителите на ЦНСТ са изведени от Дом за възрастни хора с 

физически увреждания - с. Балей, закрит през 2012 г. Центърът се намира на 5 км от град 

Брегово. Има добра транспортна връзка, включително и специализиран превоз.  

Капацитетът на услугата за разглеждания период е 15 места и е изцяло запълнен. В 

центъра се предлагат медицинско обслужване, постоянна грижа, административно 

обслужване, социална подкрепа, организиране на трудотерапия, културни мероприятия и пр.  

Теренът и сградата, където се помещава ЦНСТ са собственост на община Брегово. 

Материалната база е в добро състояние, като сградата е с обща площ 162,79 кв. м.  

 

Център за настаняване от семеен тип №2 за хора с физически увреждания, с. Балей, 

община Брегово  

Социалната услуга е разкрита през 2012 г. като държавно-делегирана дейност с 

доставчик община Брегово и първоначален капацитет от 10 места. Потребителите на ЦНСТ 

са изведени от Дом за възрастни хора с физически увреждания - с. Балей, закрит през 2012 г. 

ЦНСТ се намира на 5 км от град Брегово. Има добра транспортна връзка, включително и 

специализиран превоз.  

Капацитетът на услугата е променен, считано от 01.02.2013 г. от 10 на 15  места и 

към края на 2014 г. е изцяло запълнен. В центъра се предлагат медицинско обслужване, 

постоянна грижа, административно обслужване, социална подкрепа, организиране на 

трудотерапия, културни мероприятия и пр.  

Теренът и сградата, където се помещава ЦНСТ са собственост на община Брегово. 

Общото състояние на материалната база е добро.  

 

Център за настаняване от семеен тип ”Зора” за деца и младежи с умствена изостаналост 

– гр. Видин 

ЦНСТ „Зора“ е разкрит през 2014 г. по проект изпълняван от община Видин по 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. със срок на Проекта 

31.12.2014 г. Капацитетът на услугата е 14 места /от които 12 за деца и младежи от 

институция и 2 от общността/. Децата/ младежите, ползващи услугата, са изведени от 

специализирани институции – ДДУИ с. Гомотарци, ДМСГД – Видин, ДДУИ гр. Кула и от 

семейна среда. Считано от 01.01.2015 г. услугата е държавно-делегирана дейност с доставчик 

община Видин.  

 Целите на услугата са осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждането и 

възпитанието на настанените деца и младежи, защита на техните права и интереси, както и 

повишаване на общото им благосъстояние, осигуряване на среда близка до семейната. 

Ползвателите са 13 - 4 деца и 9 младежи. Три деца и двама младежи  ползват 

образователни услуги – като две деца и двама младежи са ученици в ПУ „Д-р П.Берон” гр. 

Видин и едно дете е ученик в ПГТ „Михалаки Георгиев” гр. Видин. Двама младежи ползват 

социална услуга в ЦСРИ гр. Видин.  

Услугата се намира в централната част на гр. Видин. Сградата на ЦНСТ  е ново 

строителство, едноетажна, с обособени три сектора. Общото състояние на материалната база 

е много добро. 

 

Център за настаняване от семеен тип ”Дъга” за деца и младежи с умствена 

изостаналост – гр. Видин  

ЦНСТ „Дъга“ е разкрит през 2014 г. по проект изпълняван от община Видин по 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. със срок на Проекта 
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31.12.2014 г. Капацитетът на услугата е 14 места /от които 12 за деца и младежи от 

институция и 2 от общността/. Децата/ младежите, ползващи услугата, са изведени от 

специализирани институции – ДДУИ с. Гомотарци, ДМСГД – Видин, ДДУИ гр. Кула и от 

семейна среда.  

Считано от 01.01.2015 г. услугата е държавно-делегирана дейност с доставчик община 

Видин. В центъра са настанени 12 потребители - 5 деца и 7 младежи /двама от семейна 

среда/. 

Потребители на услугата са деца с увреждания до 18-годишна възраст, за които до 

момента на настаняването им в ЦНСТ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното 

им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; Лица от 18 до 

29-годишна възраст /младежи/ с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в 

семейството или да водят самостоятелен начин на живот. 

  

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания, с. 

Извор, община Димово 

Услугата е разкрита през 2010 г. като държавно – делегирана дейност. Доставчик на 

услугата е община Димово. Ползватели са хора с физически увреждания.  

Капацитетът на услугата през разглеждания период е 15 места и не е променян. 

Ползвателите през предходните три години са 15 лица за 2012, 15 лица за 2013 и 20 лица са 

преминали през 2014 г. Основна цел на услугата е осигуряване на среда, близка до семейната 

на хора с физически увреждания. Предлагат се медицинско наблюдение, цялостно 

обгрижване на лицата и социални дейности. 

Общата площ на терена и сградите, където се предоставя услугата е 3 525 кв.м. – 

публична общинска собственост. Ползва се една сграда с 15 помещения. Дворът е с площ 

2 975 кв.м. Общото състояние на материалната база е добро.  

 

Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства - с. Воднянци, 

община Димово 

Центърът функционира като държавна делегирана дейност от 2010 г. с доставчик на 

услугата – Община Димово. Услугата е предназначена за лица с психични разстройства, с цел 

– осигуряване качеството на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на 

социално изключване на всяко лице, чрез предоставянето на индивидуализирана грижа и 

подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите.  

Капацитетът и общият брой на ползвателите през периода 2012-2014 г. е непроменен 

-  10 лица.  

Общата площ на терените и сградите е 2017,13 кв.м, собственост на община Димово. 

Центърът разполага с една сграда, с 14 помещения в много добро състояние. 

 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – с. Ново село 

Социалната услуга е разкрита  считано от 01.06.2013 г., като държавно делегирана 

дейност. Доставчик на услугата е община Ново село. 

Капацитетът на услугата в периода 2013-2014 г. е 15 места. Броят на ползвателите, 

преминали през услугата през 2014 г. е 25 лица. Основната цел на предоставяната услуга е 

осигуряване качество на живот, гарантиращо благосъстоянието на ползвателите и 

недопускането на социално изключване на всяко лице, чрез предоставяне на индивидуална 

грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата.  

За нуждите на центъра се ползва двуетажна масивна сграда, частна общинска 

собственост на община Ново село /бивша поликлиника/. Сградата е напълно обзаведена и 
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оборудвана, за да отговори на специфичните нужди и потребности на потребителите на 

социалната услуга.  

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства – с. 

Долни Лом, община Чупрене 

 Услугата е държавно делегирана дейност. Доставчик е община Чупрене. Ползватели са 

мъже  и жени с лека и умерена степен на психично разстройство. Капацитетът на услугата 

през периода е непроменен и се запазва на 10 места.  

 Целта на социалната услуга е осигуряване на среда, близка до семейната, която да 

изгради трайни социални умения и трудови навици в ползвателите, както и да създаде 

предпоставки за водене на пълноценен и независим живот на лицата с психични 

разстройства.  

 Теренът и сградата са собственост на община Чупрене и включва двуетажна масивна 

сграда със застроена площ  150 кв.м и дворно място от 2000 кв.м. 

 Материалната база е в много добро състояние.  

 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – с. 

Репляна, община Чупрене 

 Доставчик на социалната услуга е община Чупрене. Услугата е държавно делегирана 

дейност и е разкрита през 2013 г.  В ЦНСТ за хора с умствена изостаналост с. Репляна се 

приемат пълнолетни мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, изведени от 

специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост. Капацитетът в периода 

2013-2014 г. е 14 лица.  

 Целта на социалната услуга е чрез изграждане на социална среда, близка до семейната 

да се възпитат трайни социални умения и трудови навици в ползвателите, да се създадат 

предпоставки за водене на пълноценен и независим живот като част от обществото. 

 Теренът и сградата са собственост на община Чупрене и включва двуетажна масивна 

сграда със застроена площ 150 кв.м. и дворно място от 2000 кв.м. Материалната база е в 

много добро състояние. 

 

ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА 

 

Преходно жилище – гр. Белоградчик  

През 2010г. в гр. Белоградчик е открита услугата „Преходно жилище“ с доставчик 

община Белоградчик. Преходното жилище е социална услуга в общността, в подкрепа на 

децата, които напускат ДДЛРГ „Надежда”. Услугата е насочена към изграждане на умения и 

навици за самостоятелен живот. 

Преходното жилище се помещава в една сграда с ДДЛРГ „Надежда“. Видът 

финансиране е държавно-делегирана дейност с дофинансиране от страна на община 

Белоградчик.  

„Преходно жилище“ гр. Белоградчик е социална услуга за деца лишени от родителска 

грижа (момичета и момчета) от 14 до 18 (20) години. Настанените деца са с постоянен 

престой.  

Към настоящия момент жилището е с капацитет 8 места. През всичките три 

анализирани години капацитета на жилището е изцяло запълнен.  

Преходното жилище е разположено в центъра на гр. Белоградчик на първи етаж в 

сградата на ДДЛРГ „Надежда“. Собствеността на сградата е общинска. Материалната база е 

в отлично състояние.  
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Преходно жилище за деца - с. Ново село  

Преходното жилище се намира в бившата сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев”  с. Ново 

село ет. 2 в центъра на с. Ново село. Преходното жилище предлага услуга от резидентен тип, 

доставчик на услугата е община Ново село и е разкрита през 2009 г. по проект. Услугата през 

разглеждания период е държавно делегирана дейност и е предназначена за деца и младежи, на 

които им предстои напускане на специализирана институция.  

През периода 2012-2014 г. капацитетът на услугата е 12 места и не е променян. През 

2012-2013 г. 2-ма младежи са били ползватели на услугата, а останалите ползватели са деца. 

Материална база за осъществяването на социалната услуга се намира в сградата на 

бившия ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село, като самостоятелно крило. Теренът и сградите 

са собственост на община Ново село. Материалната база е в много добро състояние. 

 

Преходно жилище №1 за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Куделин, община 

Брегово 

Услугата е разкрита, считано от 1 септември 2013 г. като държавно делегирана 

дейност. Доставчик на услугата е община Брегово. Капацитетът е 12 места, от които всички 

заети.   

Общата площ на сградата, в която се помещава ПЖ е 524 кв.м. Общото състояние на 

материалната база е много добро. 

 

Преходно жилище №2 за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Куделин, община 

Брегово 

Услугата е разкрита, считано от 1 септември 2013 г. като държавно делегирана 

дейност. Доставчик на услугата е община Брегово. Капацитетът е 8 места, от които всички 

заети.   

Общата площ на сградата, в която се помещава ПЖ е 112 кв.м. Състоянието на 

материалната база е много добро.  

 

 
ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА 

 
Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Куделин, община 
Брегово 

През разглеждания период, услугата е функционирала в този си вид през 2012 г. с 

капацитет 8 места. Доставчик на услугата е община Брегово, а финансирането е държавно-

делегирана дейност. 

Считано от 01.03.2013 г. е променен видът и капацитетът на Защитеното жилище. 

Капацитетът се променя от 8 на 10 места, а впоследствие видът на социалната услуга става 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, с капацитет 

15 места.  

Теренът и сградата на ЗЖ са собственост на община Брегово и общата им площ е 4 701 

кв.м. /3 971кв.м двор/. 

 

Защитено жилище за лица с психични разстройства – с. Бойница 

Защитено жилище за лица с психични разстройства – с. Бойница, с капацитет 10 

места, е изградено по проект „Община Бойница - преобразуване на инвестиции в мобилност 

и достъп до културни и социални услуги за месното население - преустройство на двуетажна 

сграда в с. Бойница в защитено жилище за лица с психични разстройства от социалния дом в 

с. Бориловец“, финансиран по мярка 321 на ПРСР.  

Целта на услугата е създаване на качествена социална инфраструктура на територията 

на община Бойница, посредством преобразуване на неизползваема общинска сграда в 
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Защитено жилище за част от домуващите в Дома за възрастни с психични разстройства в с. 

Бориловец. 

Считано от 01.01.2012 г. услугата е държавно-делегирана дейност с доставчик община 

Бойница. 

През периода 2012-2014 г. капацитета на услугата не е променян. Ползвателите са 8 

жени и 2 мъже. По отношение на възрастовата структура 4 от жените са на възраст над 61 

години, а останалите потребители са във възрастовата граница от 31 до 60 години. 

 Защитеното жилище се помещава в сграда публична общинска собственост. Общата 

площ на терена и сградите е 4 330 кв.м, от които 330 кв.м. е жилищната сграда и 4000 кв.м. – 

двор. Общото състояние на материалната база е много добро. 

 

Защитено жилище „НАДЕЖДА” за лица с физически увреждания, гр.Брегово 

Услугата е разположена в центъра на гр.Брегово. Доставчик на услугата е община 

Брегово. Капацитета на социалната услуга за 2014 г. е 6 лица и е изцяло запълнен. През 

разглеждания период капацитета на услугата не е променян. Потребителите на услугата са 

хора с физически увреждания. Услугата цели създаване на среда, близка до семейната с 

възможност за подкрепа и изява, ефективна защита и социална интеграция на хора с 

физически увреждания, възстановяване на социални умения и навици.  

Общото състояние на материалната база е много добро. Терена и сградите са 

общинска собственост с обща площ 730 кв.м.  

 

Защитено жилище „Надежда” за лица с умствена изостаналост, с. Гомотарци, община 

Видин  

Услугата е разкрита през 2007 г. като делегирана от държавата дейност. Доставчик 

на услугата е община Видин.  

Капацитетът на ЗЖ през периода е 8 места и е изцяло запълнен. Основната цел на 

защитеното жилище е да създаде среда близка до семейната и условия за водене на 

пълноценен и относително независим начин на живот в общността. 

Теренът и сградата ползвани за нуждите на ЗЖ са собственост на община Видин. 

Ползва се една сграда с обща площ 230 кв.м. Материалната база е в добро общо състояние.  

 

Защитено жилище „Сбъдната мечта” за лица с умствена изостаналост, с. Гомотарци, 

община Видин 

Услугата е разкрита през 2009 г. като държавно-делегирана дейност. Доставчик на 

услугата е община Видин.  

Капацитетът на услугата през периода 2012-2014 г. е непроменен и остава 12 места. 

Ползвателите в ЗЖ са 12 /6 мъже и 6 жени/.  

Теренът и сградата ползвани за нуждите на ЗЖ са собственост на община Видин. 

Материалната база е в добро общо състояние. 

 

Защитено жилище „Александра” – гр. Видин 

Доставчик на услугата е Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени 

затруднения /РДПЛУЗ/. Услугата е разкрита през 2004 г. като държавно - делегирана дейност 

и е предназначена за жени с интелектуални затруднения над 18 г.  

Капацитетът на услугата през периода остава непроменен -  6 места и е изцяло 

запълнен. 

Теренът и сградата, които се ползват за дейностите на ЗЖ 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. Ползва се една сграда с 10 помещения и двор 

от 322,7 кв.м. Общото състояние на материалната база е много добро.  
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Защитено жилище „Благовест” - гр. Видин 

Доставчик на услугата е Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени 

затруднения. Услугата е разкрита през 2007 г. като държавно – делегирана дейност. 

Ползватели на услугата са мъже с интелектуални затруднения над 18 г.  

Капацитетът на услугата е 6 места, ползвателите са мъже от област Видин. През 

периода 2012 – 2014 г. няма промяна в капацитета на услугата. 

Теренът и сградата, които се ползват за дейностите на ЗЖ са собственост на 

Регионалното дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения. Общата площ на 

терена и сградите е 315,2 кв. м с РЗП 123,56 кв. м. Ползва се една сграда със 6 помещения и 

двор от 295,3 кв.м. Общото състояние на материалната база е много добро.  

 

Защитено жилище „Света Бриджит и Света Петка” - гр. Видин 

Услугата е разкрита считано от 1 юли 2013 г. като държавно – делегирана дейност.  

Доставчик на услугата е Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения. 

Капацитетът на услугата през 2013 и 2014 г. е 6 места и е изцяло запълнен. Лицата 

ползващи услугата са изведени от семейна среда. 

Теренът и сградата, които се ползват за дейностите на ЗЖ са собственост на 

Регионалното дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения. Общата площ на 

терена и сградите е 315,2 кв. м с РЗП 124 кв. м. Ползва се една сграда със 6 помещения и 

двор от 275 кв.м. Общото състояние на материалната база е много добро.  

 

Защитено жилище ”Вяра, Надежда и Любов” за лица с умствена изостаналост – гр. 

Видин 

 Защитеното жилище е разкрито по проект изпълняван от община Видин по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. през 2014 г. Считано от 01.01.2015 г. 

услугата е държавно-делегирана дейност с доставчик община Видин. Капацитетът на 

защитеното жилище е 8 места /6 мъже и 2 жени/ като през 2015 г. услугата е с пълен 

капацитет.  

 Лицата ползващи услугата са изведени от специализирани институции –ДДУИ в с. 

Гомотарци и ДДУИ гр. Кула и две лица от семейна среда.  

 

Защитено жилище №1 за младежи с умствена изостаналост, гр. Кула 

Услугата е разкрита през май 2001 г. като държавно-делегирана дейност. Доставчик е 

Община Кула. Ползватели са младежи с умствена изостаналост на възраст между 19 и 30 

години. 

Капацитетът на услугата през периода 2012 - 2014 г. е непроменен и е 5 места.  

Целта на социалната услуга е подпомагане и разширяване на възможностите на 

потребителите да водят самостоятелен и независим живот, подпомогнати от 

професионалисти; осигуряване на пълноценен и самостоятелен живот в подходяща среда, 

близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.  

Теренът и сградата са публична общинска собственост на община Кула. Застроената 

площ е 100 кв. м., дворното място - 600 кв.м. Общото състояние на материалната база е 

много добро.  

 

Защитено жилище № 2 за младежи и девойки с умствена изостаналост, гр. Кула 

Услугата е разкрита през 2007 г. като услуга в общността с доставчик Община Кула. 

Социалната услуга е държавно делегирана дейност.  

През периода 2012-2014 г. капацитетът на услугата не е променян и е 8 места. 

Ползвателите през изминалата година са общо 8 -  6 мъже и 2 жени.  
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Целта на социалната услуга е подпомагане и разширяване на възможностите на 

потребителите да водят самостоятелен и независим живот, подпомогнати от 

професионалисти; осигуряване на пълноценен и самостоятелен живот в подходяща среда, 

близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.  

Дейностите, които се предлагат в ЗЖ са постоянна грижа за ползвателите, помощ в 

домакинството, рехабилитация, терапия, групова и индивидуална работа, възпитателни, 

психологически, социални и трудови дейности, информиране и обучение.  

Теренът и сградата са собственост на община Кула и е със застроена площ от 100 кв. 

м. и 600 кв.м. двор с обособени места за отдих и спортни занимания. Състоянието на 

материално-техническата база е много добро. Ремонтирана е сградата, направен е вътрешен и 

външен ремонт.  

 

Защитено жилище № 3 за лица с умствена изостаналост, гр. Кула 

От декември 2014 г. в град Кула функционира Защитено жилище номер 3 с капацитет 

8 младежи. Потребителите са изведени от ДДУИ – Кула. Услугата се помещава с нова 

модерна сграда, изградена по проект на Община Кула по ПРСР и финансирана по проект 

„Грижи за по-добро бъдеще“.  

Считано от 01.11.2015 г. услугата е държавно-делегирана дейност. 

 

Защитено жилище за лица с психични разстройства, с. Чупрене 

Доставчик на услугата е община Чупрене. Ползватели на услугата са мъже с лека и 

умерена степен на психично разстройство. Капацитетът на услугата за периода 2012-2014 г. е 

10 места и е изцяло запълнен. Целта на услугата е чрез осигуряване на социална среда, 

близка до семейната да се изградят трайни социални умения и трудови навици, както и 

създаване на предпоставки за водене на пълноценен и независим живот. Основните дейности, 

които се извършват към услугата са консултиране, постоянна грижа, терапия, групова работа, 

помощ в домакинството и пр. 

Теренът и сградата са собственост на Община Чупрене и включват - сграда 200 кв.м. 

и двор – 2,5 дка. Материалната база е в много добро състояние.  

 

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ 

 

Наблюдавано жилище в Комплекс за социални услуги – гр. Видин 

Наблюдаваното жилище е  дългосрочна социална услуга в общността за оказване на 

подкрепа, консултиране и придружаване на младежи, на които предстои да напуснат или 

които са напуснали специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище, 

както и на младежи в общността по пътя към техния самостоятелен живот.  

Ползватели на услугата са младежи, напуснали специализирани институции и 

младежи в риск от общността навършили 18 години. 

Наблюдаваното жилище е разкрито, считано от 01.03.2013 г. с капацитет 4 места. 

Ползвателите в края на 2014 г. са 3 лица. 

Финансирането на услугата е от държавния бюджет. 
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ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция - град Видин 

Услугата се изпълнява като държавно-делегирана дейност, възложена за управление 

на Фондация „Подкрепа за реализация”, считано от 7 август 2007 г. от кмета на община 

Видин след проведен конкурс. Капацитетът на услугата за периода 2012-2014 г. е 50 места. 

Ползвателите на услугата през 2014 г. са 69 лица. Услугата се управлява от неправителствена 

организация, което се утвърждава като добър модел на управление на делегирана от 

държавата социална дейност. Заетостта над капацитета се обуславя от предлагането на 

почасови услуги. 

Целта на предоставяната услуга е да бъде създадена включваща, приемаща и 

стимулираща развитието среда за децата и лицата с увреждания в община Видин и 

подкрепяща среда за техните семейства. Центърът съдейства за възстановяване и/или 

развитие на потенциала на децата и лицата с увреждания и възможностите им за социална 

интеграция. 

До септември 2014 г. ЦСРИ се помещава в сграда /общинска собственост/ намираща 

се на ул. „Г. С. Раковски“ №13 в гр. Видин. Предвид недоброто състояние на сградата се 

налага преместване в друга сграда, собственост на Видинска Света Митрополия. Фондация 

„Подкрепа за реализация“ – доставчик на социалната услуга, ползва сградата след сключен 

договор за безвъзмездно, дългосрочно /10 г./ ползване.   

Сградата е триетажна, масивна. Състои се от един приземен етаж и два надземни. 

Вторият и третият етаж, за които Фондация „Подкрепа за реализация“ има договор за 

ползване с Видинска Света Митрополия, са с разгърната площ 688 кв.м. 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция - град Димово 

Услугата е разкрита през 2001 г. с първоначален капацитет 20 места. През 2008 г. 

капацитета е увеличен на 40 места, какъвто се запазва и през разглеждания период. 

Доставчик на услугата е община Димово. Финансирането е държавно-делегирана дейност. 

Ползватели на социалната услуга са лица с физически и умствени увреждания. Целта на 

услугата е да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с 

увреждания в гр. Димово и подкрепяща среда за техните семейства, да съдейства за 

възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за 

социална интеграция.  

Ползвателите през периода 2012-2014г. прогресивно се увеличават от 40 през 2012 г., 

на 44 през 2013 г. и през 2014 г. от услугата са се възползвали 50 лица. 

Теренът и сградата, където се предоставя социалната услуга, са собственост на 

община Димово, с обща площ - 77,58 кв.м. Състоянието на материалната база е добро.  

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР 

 

Дневен център за възрастни хора с увреждания - гр. Видин 

Доставчик на услугата е Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени 

затруднения. Предназначена е за лица с интелектуални затруднения над 18 г. Броят на 

ползвателите на услугата през 2014 г. е 32 лица при капацитет от 30 места. Капацитетът на 

услугата не е променян през разглеждания период. Услугата е държавно-делегирана дейност. 

Услугата се управлява от неправителствена организация и работи с пълен капацитет, 

предлагайки  разнообразни услуги и дейности. Натовареността над капацитета се обуславя от 

предлагането на почасови услуги. Социалната услуга ДЦВУ е с целева група лица с умствена 

изостаналост /интелектуални затруднения/ над 18 г. от семейна среда, живеещи на 

територията на община Видин и лица настанени в услуги от резидентен тип – ЗЖ. 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016 - 2020 г. 

94 

 

Основните цели на предоставяната социална услуга са преодоляване на социалната 

изолация чрез различни мероприятия, целящи социалното включване на възрастните хора с 

увреждания в общността, придобиване на нови знания, трудови умения и навици за по-добро 

справяне с нуждите на ежедневието, оказване на подкрепа на възрастните хора с увреждания 

и техните семейства, осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител. 

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 и обхваща 2 сгради със 17 помещения, РЗП 404 кв. м и 349 кв.м двор. Състоянието 

на материалната база е много добро.  

 

Дневен център за възрастни хора с увреждания - гр. Видин 

 През 2011 г. по Проект „Равнопоставени - създаване на дневен център”, изпълняван 

по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. в гр. Видин е разкрит Дневен център 

за възрастни с увреждания, с капацитет 30 места. След приключване на проекта община 

Видин запазва дейността на центъра с оглед спазване на изискванията за устойчивост на 

проекта. Към настоящия момент дневният център не представлява държавно - делегирана 

дейност и се финансира от общинския бюджет. 

 Дневният център за възрастни с увреждания е социална услуга за обслужване на 

потребители през деня - ежедневни занимания, здравни и културни беседи, социални 

контакти. Намира се в ремонтирана сграда, общинска собственост. Целевата група са хора с 

увреждания. Към май 2015 г. капацитета на центъра е намален от 30 на 15 места. 

Потребители на услугата са 10 лица. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

 

Център за обществена подкрепа в КСУ – гр. Видин  

„Център за обществена подкрепа“ е комплекс от социални услуги, предназначени за 

деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в 

специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот 

и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 

оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и 

подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

ЦОП в КСУ се разглежда като социална услуга, работеща, както с деца, така и с 

възрастни.  

Капацитетът на ЦОП за периода 2012-2014 г. е намален на половина през 2013 г. от 

80 на 40 места. Ползвателите, преминалии за последните три години са съответно 122, 100 и 

225 лица за 2014 г. Услугата се финансира от държавния бюджет. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 

 

Център за временно настаняване – Видин 

Социалната услуга е разкрита е през 2004 г. като „Дом за временно настаняване“. С 

това наименование съществува до 08.01.2008 г. когато социалната услуга е преименувана на 

„Център за временно настаняване”. Услугата е държавно-делегирана дейност с доставчик 

община Видин. Ползватели са бездомни лица в неравностойно социално положение.  

Капацитетът на услугата през разглеждания период е 10 места, а броят на 

ползвателите, преминали през 2012 г. – 47 лица, през 2013 – 42 лица и през 2014 г. - 44 лица. 

През есенно – зимния период капацитета на услугата е винаги запълнен, а в месеците 
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декември, януари и февруари  потребителите са над капацитета  като достигат до 15 

лица. Пролетно – летния сезон заетостта на капацитета е около 50-60%. 

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 календарна година.  

Теренът и сградата, ползвани от ЦВН, са собственост на община Видин. Площта на 

терена е 5 425,2 кв.м, а площта на сградата - 345 кв.м. Сградата е бивша детска градина. 

Материалната база е в сравнително добро състояние, с обзаведени просторни помещения.  

 

КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР 

Кризисен център в КСУ – гр. Видин 

„Кризисен център“ е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от 

насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца 

и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните 

потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, 

когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна 

интервенция. 

Кризисен център се разглежда като услуга, предлагаща дейности на деца и лица. 

Услугата е с капацитет 6 места, който се запазва и през трите разглеждани години. 

Броят на ползвателите, преминали е съответно 21 – 2012г., 17 – 2013г. и 10 лица за 2014 г. В 

таблица 42 по години са отразени ползвателите над 18 години.  

Финансирането на услугата е от държавния бюджет.  

 

Социални услуги в общността за възрастни 

Таблица 41: 

Наименование на 

социалната услуга 

2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

ЦНСТ за деца и 

младежи с 

увреждания – 

Белоградчик /от 

01.01.2015 г./ 

0 0 0 0 0 0 

ЦНСТ за лица с 

психични 

разстройства № 1 - 

с. Бориловец 

15 15 15 15 15 15 

ЦНСТ за лица с 

психични 

разстройства № 2 - 

с. Бориловец 

15 15 15 15 15 15 

ЦНСТ за лица с 

психични 

разстройства – с. 

Бойница 

15 15 15 15 15 15 

ЦНСТ за възрастни 

хора с умствена 

изостаналост - с. 

Куделин 

0 0 15 15 15 15 
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ЦНСТ № 1 за хора 

с физически 

увреждания, с. 

Балей 

15 15 15 15 15 15 

ЦНСТ № 2 за хора 

с физически 

увреждания, с. 

Балей 

10 10 15 15 15 15 

ЦНСТ ”Зора” за 

деца и младежи с 

умствена 

изостаналост – 

Видин 

0 0 0 0 14 13 

ползватели, 

от които 9 

младежи 

ЦНСТ ”Дъга” за 

деца и младежи с 

умствена 

изостаналост – 

Видин 

0 0 0 0 14 12 

ползватели, 

от които 7 

младежи 

ЦНСТ за възрастни 

хора с физически 

увреждания, с. 

Извор 

15 15 15 15 15 20 

ЦНСТ за лица с 

психични 

разстройства, с. 

Воднянци 

10 10 10 10 10 10 

ЦНСТ за възрастни 

хора с деменция – 

Ново село 

0 0 15 15 15 25 

ЦНСТ за възрастни 

хора с психични 

разстройства – с. 

Долни Лом 

10 10 10 10 10 10 

ЦНСТ за възрастни 

хора с умствена 

изостаналост – с. 

Репляна 

0 0 14 14 14 14 

Общо ЦНСТ за 

област Видин 

105 105 154 154 182 185 

ПЖ – гр. 

Белоградчик /с 

профил за деца и 

младежи/ 

8 
0 

възрастни 
8 

0 

възрастни 
8 

0 

възрастни 

ПЖ – Ново село /с 

профил за деца и 

младежи/ 12 

12  

ползватели, 

от които 10 

деца и 2 

младежи 

12 

18 

ползватели, 

от които 16 

деца и 2 

младежи 

12 

13 

ползватели 

от които 0 

младежи 
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ПЖ №1 за 

възрастни хора с 

умствена 

изостаналост, с. 

Куделин 

0 0 12 12 12 12 

ПЖ № 2 за 

възрастни хора с 

умствена 

изостаналост – с. 

Куделин 

0 0 8 8 8 8 

Общо ПЖ за 

област Видин 

20 2 40 22 40 20 

ЗЖ за лица с 

психични 

разстройства – с. 

Бойница 

10 10 10 10 10 10 

ЗЖ „Надежда“ за 

лица с физически 

увреждания – гр. 

Брегово 

6 6 6 6 6 6 

ЗЖ за възрастни 

хора с умствена 

изостаналост – с. 

Куделин 

8 8 0 0 0 0 

ЗЖ „Надежда“ – с. 

Гомотарци 

8 8 8 8 8 8 

ЗЖ „Сбъдната 

мечта“ – с. 

Гомотарци 

12 12 12 12 12 12 

ЗЖ „Александра“ – 

гр. Видин 

6 6 6 6 6 6 

ЗЖ „Благовест“ – 

гр. Видин 

6 6 6 6 6 6 

ЗЖ „Св. Бриджит и 

Св. Петка“ – гр. 

Видин 

0 0 6 6 6 6 

ЗЖ „Вяра, Надежда 

и Любов“ за лица с 

умствена 

изостаналост – гр. 

Видин 

0 0 0 0 8 8 

ЗЖ за младежи с 

умствена 

изостаналост - 

Кула 

5 5 5 5 5 5 

ЗЖ за младежи и 

девойки с умствена 

изостаналост – 

Кула  

- - - - 8 8 
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ЗЖ за лица с 

умствена 

изостаналост - 

Кула 

8 8 8 8 8 8 

ЗЖ за лица с 

психични 

разстройства – с. 

Чупрене 

10 10 10 10 10 10 

Общо ЗЖ за 

област Видин 

79 79 77 77 93 93 

НЖ – КСУ – гр. 

Видин 

4 2 

ползватели, 

от които 2 

възрастни 

4 4 

ползватели, 

от които 4 

младежи 

4 3 

ползватели, 

от които 3 

възрастни 

Общо НЖ за 

област Видин 

4 2 4 4 4 3 

ЦСРИ – гр. Видин 50 75 

ползватели, 

от които 19 

деца и 56 

възрастни 

50 80 

ползватели, 

от които 19 

деца и 7 

младежи 

50 69 

ползватели, 

от които 10 

деца и 7 

младежи 

ЦСРИ – гр. Димово 40 40  40 44  40 50  

Общо ЦСРИ за 

област Видин 

90 96 90 105 90 109 

ДЦ за възрастни 

хора с увреждания 

- Видин 

30 30 30 30 30 32 

ДЦ за възрастни 

хора с увреждания 

- Видин 

15 10 15 10 15 10 

Общо ДЦ за лица 

с увреждания - 

Видин 

45 40 45 40 45 42 

ЦОП - КСУ 80 122 

ползватели, 

от които 97 

деца, 4 

младежи и 

21 

възрастни 

40 100 

ползватели, 

от които 27 

деца, 23 

младежи и 

50 

възрастни 

40 225 

ползватели, 

от които 

114 деца, 33 

младежи и 

78 

възрастни 

Общо ЦОП за 

област Видин 

80 25 40 73 40 111 

ЦВН – гр. Видин 10 47 10 42 10 44 

Общо ЦВН за 

област Видин 

10 47 10 42 10 44 
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КЦ - КСУ 6 21 

ползватели, 

от които 3 

младежи и 

1 

възрастен 

6 17 

ползватели, 

от които 15 

деца и 2 

младежи 

6 10 

ползватели, 

от които 9 

деца и 1 

възрастен 

Общо КЦ в област 

Видин 

6 4 6 2 6 1 

 

 

Социални услуги в общността за възрастни по вид на услугата и профил на 

ползвателите 2012 – 2014 г. 

Таблица 42: 

Вид социална 

услуга /Профил 

на ползвателите 

Лица с 

психични 

разстройства  

Лица с 

умствена 

изостаналост 

Лица с 

физически 

увреждания 

Лица с 

деменция 

Младежи, 

напуснали 

СИ за деца, 

лишени от 

родителска 

грижа 

Лица в 

други 

рискови 

групи 

Специализирани 

институции  

ДВХУИ с. 

Куделин  

ДВХД 

с.Салаш  

 

Център за 

настаняване от 

семеен тип 

ЦНСТ с. 

Бориловец 

ЦНСТ с. 

Куделин 

ЦНСТ 

с.Балей 

ЦНСТ с. 

Ново село  

 

ЦНСТ с. 

Бориловец 

ЦНСТ с. 

Репляна 

ЦНСТ 

с.Балей   

 

ЦНСТ с. 

Бойница  

ЦНСТ 

с.Извор   

 

ЦНСТ 

с.Воднянци 

ЦНСТ гр. Белоградчик 

/за деца и младежи/  

  

ЦНСТ с. Долни 

лом 

ЦНСТ гр. Видин 

/за деца и младежи/  

  

 

ЦНСТ гр. Видин 

/за деца и младежи/  

  

Преходно 

жилище 

 

ПХ с. 

Куделин   

ПЖ гр. 

Белоградчик 

 

 

ПХ с. 

Куделин   

ПЖ с. Ново 

село 

 

      

      

Защитено 

жилище 

ЗЖ с. Бойница 

ЗЖ с. 

Куделин 

ЗЖ гр. 

Брегово   

 

ЗЖ с. Чупрене 

ЗЖ с. 

Гомотарци    

 

 

ЗЖ с. 

Гомотарци    

 

 ЗЖ гр. Видин     

 ЗЖ гр. Видин     

 ЗЖ гр. Видин     

 ЗЖ гр. Видин     
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 ЗЖ гр. Кула     

 ЗЖ гр. Кула     

 ЗЖ гр. Кула     

Наблюдавано 

жилище     

НЖ гр. 

Видин 

 

Дневен център 

 ДЦ гр. Видин      

 ДЦ гр. Видин    

Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

 ЦСРИ гр. Видин  
  

 ЦСРИ гр. Димово  

  

Център за 

временно 

настаняване      

ЦВН  

гр. Видин 

Център за 

обществена 

подкрепа      

ЦОП  

гр. Видин 

Кризисен 

център      

КЗ  

гр. Видин 
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Социални услуги за възрастни по общини 2012 – 2014 г. 

Таблица 43: 

 Белоград
чик 

Бойница Брегово Видин Грамада Димово Кула Макреш Ново село Ружинци Чупрене 

1. 

Специализирани 

институции 

Дом за 

възрастн

и хора с 

деменция 

 Дом за 

възрастни 

хора с 

умствена 

изостаналост 

        

2. Услуги в 

общността 
 Център 

за 

настаняв

ане от 

семеен 

тип за 

деца и 

младежи 

с 

уврежда

ния 

 Преход

но 

жилище 

за деца и 

младежи 

 3 бр. 

Център за 

настанява

не от 

семеен тип  

 Защитен

о жилище  

 

 3 бр. 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за лица 

за лица  

 2 бр. 

Преходни 

жилища 

 2 бр. 

Защитени 

жилища 
 

 2 бр. 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца 

и младежи 

с 

увреждания  

 6 бр. 

Защитени 

жилища 

 Наблюдав

ано жилище 

 Център за 

социална 

рехабилита

ция и 

интеграция  

 2 бр. 

Дневен 

център за 

възрастни 

хора с 

увреждания 

 Център за 

  2бр. 

Център 

за 

настаняв

ане от 

семеен 

тип 

 Центъ

р за 

социалн

а 

рехабил

итация и 

интеграц

ия 

 

 3 бр. 

Защитен

и 

жилища 

 

  Център за 

настаняван

е от семеен 

тип 

 Преходно 

жилище за 

деца и 

младежи 

 

  2бр. 

Център 

за 

настаняв

ане от 

семеен 

тип 

 Защите

но 

жилище 
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временно 

настаняване 

 Център за 

обществена 

подкрепа 

 Кризисен 

център 
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Други услуги в общността за възрастни с увреждания 

 

Социална услуга „Личен асистент“ по проект „Подкрепа за достоен живот“, 

финансират по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. 

 

Социалната услуга „Личен асистент“ е услуга в общността насочена към задоволяване 

на ежедневните потребности на лица и деца с трайни увреждания или тежко болни. 

Потребители на услугата са хора с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност с 

определена чужда помощ, лица с по-нисък процент на трайно увреждане, но с установена 

невъзможност за самостоятелно обслужване, деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 

50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 

50 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ или с 

установена невъзможност за самостоятелно обслужване. 

Приносът на услуга „Личен асистент” е от особена важност за подобряване 

качеството на живот на хората с увреждания, включително и деца, които се нуждаят от 

постоянна грижа в ежедневието си. 

Социалната услуга дава възможност хора от всички общини на територията на 

областта, включително и на живеещите в отдалечени и малки населени места, в които 

предоставянето на социални услуги е по-ограничено, да получат реална подкрепа в домашна 

среда.  

От друга страна социалната услуга предразполага асистенти да бъдат близки роднини 

на потребителите, като по този начин се постига и осигуряване на заетост за част от 

населението в област Видин.  

През периода 2012 – 2014 г. услугата приоритетно се е предоставяла чрез 

изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот“, финансират по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. В началото на 2015 г. от държавния бюджет са осигурени 

средства, за да се обезпечи финансирането на социалната услуга до стартирането на новите 

операции по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и да се осигури 

непрекъсваемост на процеса. 

 

В община Белоградчик обгрижваните пълнолетни лица за разглеждания период са, както 

следва: 2012 – 25 лица, 2013 – 20 лица, 2014 – 29 лица.  

За община Бойница капацитетът и съответно ползвателите на услугата са: за 2012 г. – 7 

човека, 2013 г. – 5 човека и 2014 г. – 10 човека. През 2013 и 2014 година има регистрирани 

съответно 2ма и 4ма чакащи ползватели, което води до заключението, че за услугата има 

потребност в община Бойница. По проекта за 2014 г. работят 8 лични асистенти на непълно 

работно време /6 часа дневно/, администратор на проекта и счетоводител на проекта и 

двамата на непълно работно време. 

Община Брегово предлага услугата „личен асистент“ и през трите разглеждани години. От 

общинската администрация се отчита положителния ефект на социалната услуга като цяло. 

Услугата „личен асистент“ в община Видин е свързана с обгрижване на потребители – лица 

с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване. Чрез работата по проекта от 

общината отчитат повишаване качеството на живот на потребителите. Чрез социалната 

услуга се осигурява и заетост на асистентите, които нямат възможност да започнат каквато и 

да е друга работа, поради необходимостта от целодневни грижи за близките си. 

В Община Грамада по програмата  през 2010 г. са включени общо 5 лица, 4 за Грамада и 1 

за с. Тошевци. През 2012 година ползвателите на тази услуга са увеличени на 9 лица, през 

2013 година на 13 лица, а през 2014 година се регистрира намаление – 11 лица. 
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Община Димово предоставя услугата „Личен асистент“ и отчита, че услуги от подобен род 

са предпочитани от потребителите, предвид факта че се извършват в домовете им от техни 

близки. 

Община Кула предоставя услугата „Личен асистент” като през 2012 година в услугата  са 

включени 6 потребители, през 2013 г. - 37 и през 2014 година – 37. Общинската 

администрация отчита необходимост от предоставяне на социални услуги в домашна среда 

за възрастните хора и хората с увреждания, които да се предоставят дългосрочно и 

непрекъснато, предвид факта, че повечето услуги по проекти са с краткосрочен характер. 

Ясно се извежда потребност от минимално ограничаване на личната свобода на лицата и 

ориентиране на услугите към самия потребител и към неговите променящи се социални и 

здравни потребности, както и взаимодействие и координация между здравните и социални 

услуги. 

Капацитетът на услугата за община Ново село в края на 2014 г. е 35 места и е изцяло 

запълнен. По програмата са назначени 28 лични асистенти, от които 4 на пълно работно 

време и 24 – на непълно работно време.  

В община Ружинци също се предоставя услугата „Личен асистент“ като от общината се 

потвърждава, че доказаният социален ефект на услугата определя и нарастващия интерес на 

местните хора към нея. Желаещите да се възползват са много, а часовата квота – 

недостатъчна. 

В община Чупрене услугата стартира през 2011 г. По информация на общинската 

администрация услугата, наред с домашния социален патронаж е сред най-достъпните и 

традиционни услуги за старите хора в общината. 

 

Социална услуга „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ по проект „Достоен 

живот за всички“, финансират по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. 

 

В община Белоградчик услугите „Домашен помощник” и „социален асистент” са 

предоставяни по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. и 

Проект „Достоен живот за всички”. Проекта приключва своята дейност през 2012г., през 

която 40 назначени лица са полагали грижи за общо 38 пълнолетни самотноживеещи лица, с 

различни видове увреждания. Дейностите по този проект целяха осигуряване на 

независимост в семейна среда и един по-достоен живот на хората от целевите групи. 

 

Социална услуга „Домашен санитар“ и „Асистент – социална работа“ по проект „Да се 

погрижим заедно за нашите близки“, финансират по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2007 – 2013 г. 

 

Община Белоградчик 

Услугите „домашен санитар” и „асистент-социална работа” са предоставяни също 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. и Проект „Да се 

погрижим заедно за нашите близки”. Дейността по е свързана отново с обгрижване на 

потребители – лица с различни видове увреждания, възрастни хора и самотноживеещи лица 

със здравословни проблеми. През 2013 и 2014г. 41бр. домашни санитари и асистенти 

социална работа са полагали грижи за 98 възрастни лица. След приключване дейностите по 

проекта е осигурена неговата устойчивост, като за срок от една година са назначени 8 

домашни помощници, които обгрижват 16 лица от целевата група. 

 

Община Бойница 

Община Бойница кандидатства и е одобрена по схемата „Помощ в дома”, по  Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез договарящ орган Агенция за социално 
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подпомагане, по Приоритетна ос 5 „ Социално включване и насърчаване на социалната 

икономика”. Договора за изпълнение е сключен на  30.11.2012 г. на стойност 140 854,87 лв. 

Схемата стартира на 01.02.2013 г. Продължителността на проекта е 16 месеца, а 

безработните са заети за 12 месеца. Края на проекта е 31.05.2014 г. След тази дата от община 

Бойница са наети 2 (двама) от работилите по проекта домашни санитари/ социални 

асистенти, за срок от 12 месеца, като по този начин е осигурена устойчивост на проекта. 

            Чрез възможностите на схемата се прилага иновативен подход за извеждане на 

услугите  „Социален асистент” и „Домашен санитар” от тесния семеен кръг на лицата с 

увреждания и осигуряване на реални възможности на членовете на семейството за трудова 

реализация.  

Предвид възрастовата структура на населението в община Бойница, а именно по – 

голяма част от което е в пенсионна възраст – над 65 г. общината заявява необходимост от по 

– достъпно и опростено кандидатстване, без големи прекъсвания във времето по Проект 

„Помощ в дома“ чрез, който се предоставят услуги, като гледане, къпане, пазаруване, помощ 

при осъществяването на социални контакти и др. на стари хора които не могат сами да се 

обслужват и нямат близки и роднини, които да ги обгрижват. Последният реализиран проект 

по схемата стартира на 01.02.2013 г. и завършва на 31.05.2014 г. По време на изпълнение на 

проекта общо 21 безработни  лица са обслужвали общо 45 потребители. Продължителността 

на проекта е 16 месеца, а безработните са заети за 12 месеца. 

 

Община Видин 

Община Видин изпълнява услугата „Домашен санитар“ по Проект ,,Помощ за вас”, 

осъществен по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. Услугата включва 

комплекс от социални дейности, предоставяне в домашна среда с цел обгрижване на хора с 

увреждания и самотно живеещи стари хора. Проектът продължи 12 месеца, потребителите, 

ползвали услугата са 127 лица, домашните санитари са 48.  След приключването на проекта, 

с Решение на Общински съвет Видин, се утвърди в щатното разписание на Направление 

”Социални услуги и здравни дейности”, „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен 

социален патронаж, в който се разкриха 5 бр. щатни длъжности домашен санитар.  

 

Социални услуги в общността за възрастни – други услуги в общността 

Таблица 44: 

Наименование на 

социалната услуга 

2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

Личен асистент – 

Белоградчик 

31 25 31 20 35 29 

Личен асистент – 

Бойница 

7 7 5 5 10 10 

Личен асистент – 

Брегово 

20 20 18 18 32 32 

Личен асистент – 

Видин 

92 92 94 94 98 98 

Личен асистент – 

Грамада 

9 9 13 13 11 11 

Личен асистент – 

Димово 

27 27 27 27 27 27 

Личен асистент – 

Кула 

6 6 37 37 37 37 
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Личен асистент – 

Макреш 

3 3 10 10 8 8 

Личен асистент – 

Ново село 

15 15 35 35 35 35 

Личен асистент – 

Ружинци 

18 18 37 37 37 37 

Личен асистент –  

Чупрене 

10 10 19 19 19 19 

Домашен 

помощник и 

социален асистент 

– Брегово 

0 0 68 68 68 68 

Домашен санитар и 

асистент социална 

работа – 

Белоградчик 

0 0 96 96 96 96 

Домашен санитар и 

асистент социална 

работа – Бойница 

0 0 40 40 40 40 

Домашен санитар - 

Видин 

0 0 127 127 127 127 

Домашен 

помощник; 

социален асистент - 

Белоградчик 

38 38 0 0 0 0 

 

НП „Асистенти на хора с увреждания“ 

 

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ дава възможност за 

предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни 

самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални 

асистенти. Дейността „Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за 

облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, 

нуждаещ се от постоянни грижи. Дейността „Социален асистент” цели осигуряване на 

заетост на безработни лица за задоволяване на ежедневни потребности, организиране на 

свободното време на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, 

осъществяване на дейности за тяхното социално включване. 

По националната програма се осигурява заетост на безработни лица като лични 

асистенти на хора с увреждания, изведени от специализирани институции в семейна среда, за 

предоставяне на качествена грижа и създаване на условия за тяхното социално включване; 

предоставяне на квалифицирана помощ на тези лица и на техните семейства чрез услуги, 

предоставяни по дейността „Социален асистент”. 

 

През разглеждания период дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Кула работи по 

Национална програма „Асистенти за хора с увреждания”. Потребителите са с 90 и над 90% 

трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ. През 2012г. по програмата са 

включени 3 лица с увреждания от общината, през 2013г.- 4 лица и през 2014г.- 4 лица. 

Местата по програмата са ограничени и съществуват критерии при определяне възможността 

за включване на потребителите. 
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Други социални услуги отнасящи се до възрастни лица с увреждания и предлагани в 

област Видин са „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“. Посочените 

услуги са подробно разгледани в точка 5.3.2. „Услуги в общността за стари хора“. 

 

 

5.3. Социални услуги за стари хора 
 

5.3.1. Специализирани институции за стари хора 
 

През периода 2012-2014 г. на територията на област Видин функционират четири 

специализирани институции за стари хора. Капацитетът на институциите в началото на 

периода е 123 места и същият не е променян през разглежданите години. СИ за стари хора в 

област Видин са: 

 Дом за стари хора – с. Кутово, община Видин 

 Дом за стари хора, с. Гара Орешец, община Димово 

 Дом за стари хора с. Дреновец, община Ружинци 

 Дом за стари хора – гр. Кула 

 

Основните характеристики на специализираните институции са както следва: 

 

Дом за стари хора – с. Кутово, община Видин 

Услугата е разположена в началото на с. Кутово в бивша детска градина, 

ремонтирана за целта по проект Красива България. Домът се намира на 15 км от центъра  на 

областния град. Доставчик на услугата е община Видин. Финансирането е държавно-

делегирана дейност.  

Капацитетът на услугата е 20 места и не е променян през разглеждания период. 

Ползватели на услугата са 20 лица. През 2012 г. са регистрирани 5 чакащи ползватели. 

В периода 2012 – 2014 г. общо постъпилите лица в дома са 17. Три лица са 

преместени в Център за хора с деменция, 4-ма са реинтегрирани при близки. Починалите за 

отчетния период са 10 лица. 

Услугата е насочена към: създаване на подходящи условия за пребиваване на 

възрастните хора, предоставяне на грижи за задоволяване на индивидуалните им здравни 

потребности, потребности от отдих, творчески, културни и др. занимания; създаване на 

възможности за пълноценен живот, социални контакти, сигурност и дейности, осмислящи 

ежедневието им, възможност да се чувстват неразделна част от обществото, преодоляване на 

психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и осигуряване на 

взаимопомощ.  

Теренът и сградата, ползвани за нуждите на дома са собственост на община Видин. 

Общото състояние на материалната база е много добро. Площта на двора около сградата е 

приблизително 3 000 кв.м.  

 

Дом за стари хора, с. Гара Орешец, община Димово 

 Домът за стари хора в с. Гара Орешец е разкрит с решение на общински съвет 

Димово от август 2006. Първоначалният капацитет на услугата е 20 места. Разкриването на 

дома е през 2007 г. като капацитета е увеличен на 30 места. Същият остава непроменен и 

през разглеждания период 2012 – 2014 г. Доставчик на услугата е община Димово, а 

финансирането е държавно-делегирана дейност. 

 Специализираната институция предоставя комплекс от социални услуги на лица, 

навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
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съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат 

процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.  
През 2012 и 2013 г. ползвателите са 29, а в края на 2014 – 30 лица.  

Общата площ на терена и сградите е 2 040 кв.м собственост на Община Димово. 

Дворното пространство е с площ от 1 250 кв.м. Материалната база е в добро състояние. В 

процес на оборудване е рехабилитационния център.      

Като основна задача пред доставчика на ДСХ е подобряването и разширяването на 

съществуващата материална база с цел оптимизиране  качеството на предлаганите социални 

услуги в дома.  

 

Дом за стари хора – гр. Кула 

Дом за стари хора „Св. Василий Велики“ функционира като социална услуга 

държавно делегирана дейност с капацитет 50 места. Доставчик на услугата е община Кула.  

Настанени в институцията са предимно възрастни хора, самотноживеещи и без 

близки, които да се грижат за тях. Осигурена е постоянна грижа за възрастните хора, 

медицинска помощ, консултиране, рехабилитация, работа на терен, групова и индивидуална 

работа и др. Има обособено отделение на първия етаж за лежащо болни, които са 26 на брой. 

Осигурено е 24-часово медицинско обслужване. 

Потребителите през разглеждания период 2012-2014 г. са съответно 48 лица през 2012, 

45 през 2013 и 46 през 2014 г. 

Общата площ на терена и сградата е 13,530 дка. Имотът е публична общинска 

собственост на община Кула. Общото състояние на материалната база е много добро.  

 

Дом за стари хора с. Дреновец, община Ружинци 

Домът за стари хора с отделение за лежащо болни е разкрит през 2003 г. Услугата е 

предназначена за възрастни хора, които нямат възможност да се обслужват сами. Доставчик 

на услугата е община Ружинци, а финансирането е държавно-делегирана дейност.  

Капацитетът на дома е 23 места, като ползвателите в периода 2012-2014 са съответно 

22 през 2012-2013 г. и 21 лица през 2014 г. /12 мъже и 9 жени, всички на възраст над 60 

години/. 

Услугите, които се предлагат в дома са постоянна грижа за ползвателите, медицинско 

обслужване и наблюдение, групова и индивидуална работа, помощ в домакинството, 

социални дейности.  

Общата площ на терена и сградата е 2 951 кв.м., собственост на Община Ружинци. 

Материалната база е в добро състояние. През годините са извършвани частични ремонти. 

 

Специализирани институции за стари хора в област Видин 

Таблица 45: 

Специализирана 

институция 

2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

ДСХ – с. Кутово 20 20 20 20 20 20 

ДСХ – с. Гара 

Орешец 

30 29 30 29 30 30 

ДСХ – гр. Кула 50 48 50 45 50 46 

ДСХ – с. Дреновец 23 22 23 22 23 21 

Общо СИ за стари 

хора в област 

Видин 

123 119 123 116 123 117 
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5.3.2. Услуги в общността за стари хора 

 

Услугите в общността за стари хора в област Видин се предлагат приоритетно под 

формата на дневни центрове, домашен социален патронаж и обществени трапезарии. 

На територията на областта в периода 2012-2014 г. функционират: 

 Дневен център за стари хора, гр. Димово 

 Дневен център за стари хора – с. Гара Орешец 

 Дневен център за стари хора – Белоградчик 

 

Характеристиките на дневните центрове са както следва: 

 

Дневен център за стари хора – Белоградчик 

През 2008г. в гр. Белоградчик е открит Дневен център за стари хора, с капацитет 20 

места. Доставчик на услугата е община Белоградчик. Капацитетът е запълнен и през трите 

разглеждани години, както следва: 2012г. – 11 жени и 9 мъже; 2013г. – 13 жени и 7 мъже; 

2014г. – 15 жени и 5 мъже.  

ДЦСХ е комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на потребителите през 

деня, свързани с предоставяне на храна, приготвена и доставена от Домашен социален 

патронаж, задоволяване на ежедневните и здравните потребности, както и на потребностите 

от организация на свободното време и личните контакти. Целева група са хора, след 

пенсиониране, живущи на територията на град Белоградчик, които са в социална изолация. 

ДЦСХ се намира в сградата на детската ясла, собственост на Община Белоградчик. 

Ползва първия етаж от едното крило на сградата, с обща площ от 175 кв.м. Материалната 

база е в добро състояние. Предстои смяна на подовата настилка и частична подмяна на 

обзавеждането. 

 

Дневен център за стари хора – с. Гара Орешец 

Услугата е разкрита като държавно-делегирана дейност през 2007 г. с доставчик – 

Община Димово. Капацитетът на услугата през предходната година остава непроменен – 20 

места. Ползвателите на услугата през 2014 г. са 20 лица.  

За нуждите на ДЦСХ се ползва сградата на Дома за стари хора, респективно с 

потребителите на ДЦСХ работят всички специалисти от ДСХ.  

Общата площ на терена и сградите е 2 040 кв.м. Дворът е 1250 кв. м. Общото 

състояние на материалната база е добро.  

 

Дневен център за стари хора, гр. Димово 

Услугата е разкрита през януари 2003 г. с доставчик община Димово, функционира 

като държавно-делегирана дейност и е предназначена е за хора с нисък социален статус над 

60 г. Капацитетът на услугата е 20 места и е изцяло запълнен. През разглеждания период 

капацитетът не е променян. 

Основната цел на услугата е ограничаване социалната изолация на възрастните хора, 

организиране на свободното им време и лични контакти.  

Общата площ на терена и сградата е 169,96 кв.м, собственост на община Димово. 

Състоянието на материалната база е добро.  
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Социални услуги в общността за стари хора 

Таблица 46: 

Наименование на 

социалната услуга 

2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

ДЦ за стари хора – 

Белоградчик 

20 20 20 20 20 20 

ДЦ за стари хора – 

с. Гара Орешец 

20 18 20 13 20 20 

ДЦ за стари хора – 

гр. Димово 

20 20 20 20 20 20 

Общо за област 

Видин  

60 58 60 53 60 60 

 

Социални услуги в общността за стари хора по общини 2012 – 2014 г. 

Таблица 47: 
 Бело 

градчик 

Бойница Брегово Видин Гра 

мада 

Димово Кула Макреш Ново 

село 

Ружинци Чупрене 

1. 

Специализирани 

институции 

   Дом за 

стари 

хора 

 Дом за 

стари 

хора 

Дом за 

стари 

хора 

  Дом за 

стари 

хора 

 

2. Услуги в 

общността 

Дневен 

център за 

стари хора 

    2бр. 

Дневни 

центъра 

за стари 

хора  

 

     

 

 

Социална услуга „Обществена трапезария“ 

Социалната услуга „Обществена трапезария“ е услуга в общността, която има за цел 

да подсигури храна за обяд на социално слаби лица. Приоритетно услугата се финансира от 

фонд „Социална закрила“ към МТСП. Алтернативно финансиране се осигурява и от ОП 

„Развитие на човешките ресурси“.  

Потребители на услугата са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, лица с 

доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,  самотноживеещи лица и 

семейства, получаващи минимални пенсии, скитащи и бездомни лица. 

В област Видин 9 от 11 общини предлагат услугата „Обществена трапезария“. 

Социалната услуга не се предлага в общините Макреш и Ружинци. 

Община Белоградчик предлага услугата обществената трапезария с капацитет 90 

места. През 2013г. Обществената трапезария подпомогна 120 (в периода август-декември 

2013) лица от целевите групи, без прекъсване през годината. 

В община Бойница над 90 % от потребителите на обществената трапезария са 

възрастни хора над 61 години. За услугата има регистрирани чакащи ползватели, съответно 

37 и 38 човека за 2013 и 2014 г. 

Община Брегово предоставя топъл обяд на социално слаби лица в рамките на 

услугата обществена трапезария през 2013 и 2014 г. През 2012 г. услугата не е реализирана. 

Община Видин предоставя безплатна топла храна за обяд и през трите разглеждани 

години. Целевите групи ползващи услугата са лица, получаващи минимални пенсии, 

скитащи и бездомни лица, и деца. В община Видин обществената трапезария се реализира на 



Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 2016 - 2020 г. 

111 

 

територията на гр. Видин и гр. Дунавци, съгласно спечелени проекти на Община Видин и 

Производствено-потребителна кооперация „Социални грижи“ – гр. Дунавци. 

В община Грамада обществената трапезария е разкрита през декември 2009 г. с 

капацитет от 33 места. Услугата се реализира само в гр. Грамада, предвид факта, че в другите 

населени места на общината няма подходящи помещения, условия и персонал за 

осъществяване да дейностите. 

В община Димово капацитетът на услугата е сред най-високите в областта – 196 

места, като в същото време има регистрирани чакащи ползватели – за 2013 г. – 43 лица, за 

2014 – 40 лица и за 2015 – 36 лица. Услугата се предоставя от Домашен социален патронаж 

Димово и Домашен социален патронаж Арчар, а  в извънредни случай при невъзможност на 

ползвател да се придвижи до съответната трапезария, храната се носи до дома на 

потребителя. 

В края на 2014 г. в община Кула обществена трапезария е ползвана от 35 лица, от 

които 26 са самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии. Всичките 

35 лица, които ползват услугата получават храна. През 2012 г.  капацитетът на трапезарията е 

35, а през 2013 г – 70 потребители. През 2014 година услугата се ползва от 35 потребители.  

Община Ново село предлага услугата обществена трапезария и през трите години от 

разглеждания период със среден капацитет и ползватели между 62 и 75 лица.   

Община Чупрене предлага услугата обществена трапезария през периода 2012-2014 

г., като в края на 2014 г. капацитета на услугата е 90 ползватели. 

 

Социални услуги в общността за стари хора – обществени трапезарии 

Таблица 48: 

Община 
2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

Белоградчик 90 90 120 120 90 90 

Бойница 85 85 100 100 85 85 

Брегово - - 148 148 81 81 

Видин – гр. 

Дунавци 

- - 50 50 50 50 

Видин – гр. Видин 158 158 120 120 108 108 

Грамада 33 33 43 43 33 33 

Димово 196 196 196 196 196 196 

Кула 35 35 70 70 35 35 

Ново село 62 62 75 75 62 62 

Чупрене 90 90 100 100 90 90 

Общо за област 

Видин 

749 749 1022 1022 830 830 

 

Социална услуга „Домашен социален патронаж“ 

Домашният социален патронаж ( ДСП ) е форма на дългосрочно предоставяне на 

социални услуги в общността и по правило представлява общинско звено, финансирано от 

общинския бюджет, което използва като материална база имущество – общинска 

собственост.  

Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на лица в 

пенсионна възраст, лица с увреждания с 50 на сто и над 50 на сто трайно намалена 

работоспособност, определени от ТЕЛК / НЕЛК. За ползване на социалната услуга 

общинските съвети определят такси, платими от ползвателите на услугата. 
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Социалните услуги предоставяни от домашен социален патронаж приоритетно 

включват доставяне на храна, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани 

от обслужвания, съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, 

изпълняване на рецепти и закупуване на лекарства със средства на обслужваното лице, 

закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на такси, 

данъци, електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на обслужваното лице, 

подпомагане контактите с институциите и други, с оглед подобряване интеграцията на 

лицето в общността. 

В област Видин 9 от 11 общини предоставят услугата „Домашен социален патронаж“. 

Услугата не се предлага в общините Кула и Ружинци. 

 

В община Белоградчик домашният социален патронаж е създаден през 1978 г. 

Услугата е стартирала като гледане на възрастни по домовете на територията на общината и 

започва своята дейност с 14 човека. С годините дейността на патронажа се разширява като 

видове предоставяни услуги и териториален обхват. Към настоящия момент патронажът 

работи с капацитет 120 места. През целия разглеждан период капацитета е пълен, а често има 

настанени ползватели и над  него. Обслужва лица от града и всички села на територията на 

общината. 

Домашният социален патронаж в община Бойница е организиран със седалище с. 

Бойница и изнесено работно място в с. Раброво. Към момента услугата в община Бойница 

работи с капацитет 94 обслужвани лица. Няма чакащи ползватели. 

Община Брегово предлага услугата на територията на цялата община с капацитет от 

250 места през 2014 г. Поддържаният капацитет през разглеждания период обхваща 

потребностите на съответните целеви групи дори през годините се регистрират и свободни 

места. 

 В община Видин, домашният социален патронаж е създаден през 1979 г., с цел 

изхранване и гледане на възрастни по домовете на територията на общината и развива своята 

дейност на територията на община Видин, с поделения в с. Гомотарци и гр. Дунавци.. С 

годините дейността му се разширява като видове предоставяни услуги и териториален 

обхват.  

 Капацитетът на услугата е 200 места. Обслужваните потребители са от града и всички 

населени места на територията на общината. 

Социалната услуга функционира в община Грамада  от   1984 г. Към настоящия 

момент капацитетът на услугата е 90 лица. Като пропуск в предоставянето на услугата 

общината отбелязва липсата на длъжностно лице с подходящо образование, което да 

отговаря за изпълнението на стандартите и критериите за здравни грижи. 

В община Димово домашния социален патронаж и обхваща 23-те населени места на 

общината, като за целта са разкрити 2 кухни обслужващи стари хора, ветерани от войните и 

военноинвалиди, хора с различни видове увреждания. Капацитетът на услугата е 160 

ползватели.   

В община Макреш и община Ново село домашният социален патронаж е действаща 

социална услуга, която покрива територията на цялата община.  

Домашният социален патронаж е предпочитана услуга и от старите хора в община 

Чупрене. Услугата се предоставя във всички населени места в общината и е с капацитет 60 

места. 
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Социални услуги в общността за стари хора – домашен социален патронаж 

Таблица 49: 

Община 
2012 2013 2014 

капацитет ползватели капацитет ползватели капацитет ползватели 

Белоградчик 120 132 120 126 120 134 

Бойница 120 56 120 107 120 96 

Брегово 250 68 250 211 250 210 

Видин 200 121 200 98 200 98 

Грамада 90 90 90 90 90 90 

Димово 160 142 160 140 160 150 

Макреш 80 40 80 25 80 30 

Ново село 100 50 100 56 100 56 

Чупрене 60 62 60 60 60 60 

Общо за област 

Видин 

1180 761 1180 913 1180 924 

 

 

5.4. Социално подпомагане, взаимодействие с други услуги в областта на 

образованието, здравеопазването, пазара на труда и други допълващи 

услуги 
 

Социални помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане (ППЗСП) - Месечни помощи, еднократни помощи, целеви помощи за 

заплащане наем на общинско жилище. 

Общо за област Видин броят на лицата и семействата, подпомагани с месечни социални 

помощи по  ППЗСП през 2014 г. е 4 031 броя или на подпомагане е 4,32% от населението на 

област Видин.  За сравнение можем да посочим, че през 2013 г. са получили месечна помощ 

4 178 случая, спрямо населението на област Видин са подпомогнати – 4,38%. За 2012 г. са 

подпомогнати с месечни помощи – 4,08% от населението на областта.  Отчита се намаление 

в броя на подпомаганите лица и семейства за сравняваните три години. Причините за това са 

приключване на работа по програми, липса на доход от трудова дейност, лица със намалена 

работоспособност, които не получават пенсия, а също и подпомагането на самотни майки 

след прекратяване на плащането по реда на чл. 8 от ЗСПД. 

Семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) - Еднократна помощ 

при бременност, еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за отглеждане 

на близнаци до навършване на една година, еднократна парична помощ за отглеждане на 

дете до навършване на една година от майка студентка, месечни помощи за дете до 

завършване на средно образование, но не повече от 20 год. възраст, месечни помощи за 

отглеждане на дете до навършване на една година, целеви помощи за ученици, целева помощ 

за безплатно пътуване с автобусния и жп транспорт в страната за многодетни майки, месечна 

добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно 

образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. 

През  2014 г. по ЗСПД в област Видин са подпомогнати общо 11 913 случая, през 2013 

г. – 12 025 случая и подпомогнатите през 2012 г. са 12 139 случая. Спрямо населението на 

областта в процентно отношение за 2014 г. са подпомогнати 12,76% от населението,  
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подпомогнатите за 2013 г. са 12,59% и 12,44% са подпомогнатите през 2012 г. Като брой 

подпомогнати лица/семейства по реда на ЗСПД, за сравняваните три години се бележи 

намаление, но в % отношение се отчита увеличение спрямо общото население.  

Месечни добавки за социална интеграция по Правилника за прилагане на 

Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) - месечни добавки за 

транспортни услуги; месечни добавки за диетично хранене и лекарствени продукти; месечни 

добавки за ползване на информационни и телекомуникационни услуги; месечна добавка за 

обучение; месечна добавка за достъпна информация; добавка за балнеолечение и 

рехабилитация; месечна добавка - наем на общинско жилище. 

През 2014 г. случаите на подпомогнатите лица с месечни добавки за социална 

интеграция в област Видин са 20 829, през 2013 г. – 19 972, а за 2012 г. са 19 694. Налице е 

увеличение на броя на подпомаганите лица с увреждания, с месечни добавки за трите 

години.   

Реалният брой лица с увреждания за 2014 г. е 9 391 случая, спрямо 2013 г. – 9 003 

случая, а през 2012 г. – 8 683. Делът на подпомаганите по реда на Закона за интеграция на 

хора с увреждания е най-висок през 2014 година – 10,06%, а най-нисък през 2012г. – 8,90%. 

Забелязва се трайна тенденция през всяка следваща година в областта се увеличава броят на 

лицата с увреждания и месечните добавки, които се отпускат от Дирекциите „Социално 

подпомагане“ на това нормативно основание. 

Увеличението се дължи на нарастване на броя на хората с увреждания. Тъй като 

населението в област Видин е застаряващо, увеличена е  заболеваемостта, както и 

новоиздадените ЕР на ТЕЛК. 

 

Социално подпомагане 2012 – 2014 г. в област Видин 

Таблица: 50 

  
Месечни помощи 

по чл.9 от ППЗСП 
Отпуснати помощи 

по ЗСПД 

Брой деца, за които са 

отпуснати помощи по 

ЗСПД 
Месечни добавки по 

ЗИХУ 

Реален брой 

лица с 

увреждания 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Общо за 

областта 3 984 4 178 4 031 12 139 12 025 11 913 14 370 14 142 13 780 19 694 19 972 20 829 8 683 9 003 9 391 

Белоградчик 405 411 462 867 868 862 1 089 1 094 1 081 962 951 1 005 382 393 414 

Бойница 31 13 16 52 57 53 64 70 70 347 290 260 176 147 133 

Брегово 222 256 270 545 550 556 666 690 643 1 515 1 574 1 605 639 657 659 

Видин 1 560 1 534 1 356 7 801 7 682 7 583 8 934 8 694 8 462 11 738 12 135 12 821 5 277 5 512 5 839 

Грамада 63 73 74 184 194 191 234 246 253 367 353 364 161 155 160 

Димово 723 893 788 945 940 971 1 205 1 200 1 187 1 195 1 165 1 174 501 552 547 

Кула 168 169 153 470 454 437 562 544 514 1 002 1 003 984 445 447 454 

Макреш 64 58 75 112 115 107 127 132 125 416 411 455 188 188 211 

Ново село 131 105 117 274 270 262 326 322 306 908 821 823 379 350 347 

Ружинци 490 542 554 690 680 668 865 851 838 808 779 836 348 388 411 

Чупрене 127 124 166 199 215 223 298 299 301 436 490 502 187 214 216 

Данните в таблицата са от РДСП – Видин. 
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Наред с горепосочените социални и семейни помощи, следва да се отбележи и приноса 

на Българския червен кръст – Областен съвет – Видин за подпомагане на хората в 

уязвими и рискови групи. 

Социалната политика провеждана от областната организация на БЧК е насочена към 

подобряване на жизнения стандарт и качеството на живот, социално подпомагане, обучения 

и услуги, фондонабирателни кампании. 

Видинската организация заедно със своите доброволци по места работи през 

последните години и осъществява различни социални дейности за хуманитарно, парично 

подпомагане и изхранване на най – уязвимите лица от областта. 

 

Реализираните проекти, програми и инициативи в периода 2012-2014 г. са: 

 

2012г. 

1. Програма «Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС»; 

2. „Хранителна банка“; 

3. „Помощ за абитуриенти сираци“; 

4. Проект „Топъл обяд” 2011/2012г. за 50 деца за 68 учебни дни; 

5. Проект „Топъл обяд” 2012/2013г. за 50 деца за 70 учебни дни; 

6. Споразумение за партньорство със Си Ви Ес – България по проект „Посланици на 

доброволчеството”; 

7. Кампания по „Приемна грижа“ по Проект “Социална програма за предоставяне на услуги 

и подкрепа на деца и младежи, напускащи социалните институции”, финансиран от 

фондация Велукс. 

8. Дарения от Българска хранителна банка; 

9. Подготвени 200 и раздадени (двеста пакета) за деца и възрастни в риск. 

 

2013г. 

1. Програма „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС“; 

2. Проект „Топъл обяд” 2012/2013г. - за 50 деца за 69 учебни дни; 

3. Проект „Топъл обяд” 2013/2014г. – за 50 деца за 60 учебни дни;  

4.  „Хранителна банка“; 

5. Съвместно с Дамски Лайънс клуб „Вида“ се реализира инициативата „Помощ за 

абитуриенти сираци“; 

6. Проект „Осигуряване на топла храна и определени социални услуги на бездомни лица от 

град Видин“; 

7. Партньорски с община Брегово – „Социална трапезария“.  

8. Дарения от Българска хранителна банка; 

9. Традиционен празник реализиран за 3 поредни години от БЧК – Видин, Фондация 

”Подкрепа за реализация”, „Дамски Лайънс клуб Вида - празник „ЩУРОЛАНДИЯ”. 

10. Програма “Партньори за социална промяна” на БМЧК. 

11. Кампания „Приемна грижа“;  

12. Подготвени и разпределени 200 (двеста пакета) за деца в риск; 

13. НП „Нова възможност за заетост” – наети 2 безработни лица за 6 месеца. 

 

2014г. 

1. Проект „Топъл обяд” 2013/2014г. – за 50 деца за 60 учебни дни;  

2. Проект „Топъл обяд“ 2014/2015г. - Основно училище „Христо Ботев” с. Раковица - 64 

учебни дни 47 деца; 

3. Съвместно с Дамски Лайънс клуб «Вида» благотворителен бал „Помощ за абитуриенти 

сираци“; 
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4. Проект „Осигуряване на топла храна и определени социални услуги на бездомни лица от 

град Видин“; 

5. Дарения от Българска хранителна банка; 

6. Традиционен празник реализиран за 4 поредни години от БЧК – Видин, Фондация 

”Подкрепа за реализация”, „Дамски Лайънс клуб Вида - празник „ЩУРОЛАНДИЯ”. 

7. Програма “Партньори за социална промяна” на БМЧК. 

8. Социална програма «Приемна грижа»;  

9. Проект „2 пъти Коледа“ на ШЧК и ШНР; 

10. Проект „Подготвени заедно за БАК“; 

11. Проект „Вълшебна градина на приятелството”. 

 

Социалните услуги са набор от дейности, които подпомагат и разширяват 

възможностите на уязвимите групи от хора да развиват своята независимост и да водят 

самостоятелен начин на живот. Социалните услуги са комплекс от мерки и дейности 

насочени към подкрепа на уязвимите групи и имат за цел както превенция на риска - да се 

минимизират негативните последици от този риск както и такива, които са насочени за 

справяне с  последиците от проблемите като дейности и услуги за рехабилитация, 

интеграция и ресоциализация. Удачно е да се отбележи, че социалните услуги не следва да се 

разглеждат в изключително тесен смисъл /като се изключват здравните и образователни 

услуги/, а в по-широк като включват в себе си интегрирани и междусекторни услуги като 

здравни, образователни, трудово-правни и пр. 

Предвид факта, че социалната услуга принципно има индивидуална насоченост, с оглед 

потребностите на потребителя, тя може да включва широк набор от мерки и дейности, 

спомагащи за предотвратяване на социалната изолация в конкретния случай. 

За постигане на оптимално задоволяване на потребностите на уязвими и рискови групи 

в общността изключително важна се явява междуинституционалната координация и 

взаимодействие. 

В област Видин взаимодействието между социалното подпомагане и другите услуги в 

областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и пр. би могло да се разглежда 

в няколко направления: 

 Междуинституционална работа в комисии и съвети на областно/ общинско 

ниво; 

 Корелация между социални, образователни, здравни и трудово-правни услуги. 

 

Междуинституционална работа в комисии и съвети на областно/ общинско ниво 

 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин е 

постояннодействащ орган, който подпомага областния управител при определяне, 

организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на 

заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище и е създадена на основание чл. 

9, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта. 

При осъществяване на дейността си комисията по заетост се съобразява с 

приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове 

за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и 

Националния план за действие по заетостта. 

В състава на комисията по заетост / http://www.vidin.government.bg/094/60-16-

16/KZ.html /са включени представители на областна администрация, общините на 

територията на областта, дирекциите по труда в област Видин, РДСП, РИО - Видин, други 

държавни институции, ОС на БЧК, областните структури на представителните организации 

http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/KZ.html
http://www.vidin.government.bg/094/60-16-16/KZ.html
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на работодателите и представителните организации на работниците и служителите; 

отраслови и браншови организации, представители на граждански сдружения. 

Комисията по заетостта  определя приоритетите на регионалната политика по насърчаване на 

заетостта и отговаря за разработването на регионални програми за заетост и/или обучение на 

възрастни в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на 

регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на 

националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта;  

обсъжда проекти на регионални програми за заетост и/или обучение на възрастни в срок до 

един месец от представянето им и ги внася за утвърждаване и финансиране от министъра на 

труда и социалната политика; осигурява условия за провеждане на регионалната политика по 

насърчаване на заетостта; съгласува държавния план-прием за училищата на територията на 

област Видин и др. 

Съвет по осиновяване към РДСП е колективен орган, състои се от председател и 

членове. Председател е Директора на РДСП, а членове са представители от различни 

институции – юрист, лекар, педагог, психолог, ръководител на СИ или СУРТ, където е 

настанено детето вписано в регистъра за осиновяване. Всеки член участва в работата по 

съвета лично или чрез определен негов заместник. Съвета е постоянно действащ орган, 

заседава веднъж седмично или най-малко четири пъти в месеца.  

Комисия по приемна грижа в РДСП е колективен и постоянно действащ орган, 

които заседава най-малко веднъж на две седмици. Председател е Директора на РДСП, които 

определя със Заповед поименния състав на комисията, в която се включват всички 

Началници в ОЗД, експерта по ЗД, юрист, лекар, психолог и действащ приемен родител от 

областта. 

Координационен механизъм по деинституционализация, създаден да осигури 

ефективна координация и взаимодействие между гражданския сектор, общини и регионални 

структури при изпълнение на политика за деинституционализация. Със Заповед на Областен 

управител на област Видин е определен състава на Областен координационен механизъм по 

деинституционализация. 

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца при 

риск от ХИВ, Хепатит Б, Хепатит С и сексуално предавани инфекции. Създадени са 

мултидисциплинарни екипи на местно ниво /общини/ с водещо звено ОЗД към ДСП – 

прилага се при случаи на деца поради повишен риск от инфектиране или предаване на 

инфекции по кръвен или сексуален път, при отсъствие на възможност, отговорно поведение 

или желание на родителите и семейството да се грижат за детето. 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

На 15.03.2010 година е подписано споразумение за сътрудничество между: 

Министъра на труда и социалната политика; 

Министъра на вътрешните работи; 

Министъра на образованието, младежта и науката; 

Министъра на правосъдието; 

Министъра на външните работи; 

Министъра на културата; 

Министъра на здравеопазването; 

Председателя на държавна агенция закрила на детето;  

Изпълнителния директор на агенция социално подпомагане; 

Председателя на управителния съвет на националното сдружение на общините в 

Република България. 

С подписване на съвместното споразумение, посочените институции приемат да си 

сътрудничат по прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в 
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случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция. При прилагането му страните се ръководят от своите правомощия по закон в 

областта на закрилата на детето и принципите за зачитане на най-добрия интерес на детето, 

взаимна информираност на партньорите и помощ, мултидисциплинарния подход на 

национално и местно ниво, гъвкавост при вземане на решения и поставяне на дългосрочни 

цели, етика при обгрижване на всеки конкретен случай, с оглед осигуряване на ефективна 

система за превенция и контрол по спазване правата на детето.  

Целите на партньорството са:  

Обединяване на ресурсите и усилията  между страните за осигуряване ефективна 

система на взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви или в риск от насилие и в 

случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране и опазване 

правата на детето; 

Постигане на консенсус по всички цели  и аспекти на Координационния механизъм; 

Изясняване и разпределение на основните права, задължения, процедури и подходи на 

участниците при прилагането на Координационния механизъм; 

Регламентиране на отношенията между страните  с оглед създаване на 

мултидисциплинарен екип на местно ниво, с център Дирекция „Социално подпомагане“         

/ОЗД/ които включват представители на изпълнителната власт, ангажирани по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в 

риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.  

 

Корелация между социални, образователни, здравни и трудово-правни услуги 

 

Активно междуинституционално взаимодействие се подържа между териториалните 

звена на РДСП, ДБТ – Белоградчик, Видин, Кула, РИО - Видин и РЗИ. 

Ежемесечно информация за безработните лица и лицата на социално подпомагане се 

обменя между бюрата по труда и дирекциите за социално подпомагане предвид факта, че 

лица на социално подпомагане са целеви групи на голяма част от националните програми за 

заетост и на изпълняваните проекти по ОП „РЧР“. Ежемесечно се подава информация към 

ДСП за новорегистрирани, отпаднали от регистрация или започнали работа лица, която 

информация е свързана с правото на съответните групи да получават социални помощи. 

Бюрата по труда поддържат контакти с всички учебни заведения, от където се 

получава информация да движението на работната сила /освобождаването и назначаването/ 

на учителски кадри и обслужващ персонал. Бюрата по труда активно работят с училищата по 

професионалното ориентиране на учащите се, като ежегодно в края на учебната година се 

посещават паралелките със завършващи ученици, където последните биват информирани за 

възможността им да бъдат включени в различни програми, мерки и схеми за обучение и 

заетост след дипломиране, а така също и възможността да се квалифицират и 

преквалифицират. ДБТ активно участват в съвещания и мероприятия организирани от РИО 

свързани с приема на ученици, а така също дават становища на учебни заведения за 

необходимостта от разкриване на нови паралелки по различни професии. 

Положителна промяна се забелязва в системата на образованието, където все по-

активно се налагат мерки за създаване на оптимални условия за учене и интеграция на децата 

с увреждания и СОП. Осигурява се достъпна архитектурна среда и се предприемат 

образователни подходи за обучение на децата в толерантност и възприемане на съучениците 

им с увреждания без към последните да се създава неблагоприятен микроклимат.  

Всички училища имат разработени процедури и изградени екипи на ниво училище за 

действие при случай на дете в риск, съгласно Координационния механизъм за 

взаимодействие при деца в риск. Изключително тясно е взаимодействието с общинските 

администрации, обществените възпитатели, Ресурсен център – Видин, Център за кариерно 
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развитие, ДСП и отдели „Закрила на детето”, ЦОП, Детска педагогическа стая, бюра по 

труда, Кризисен център – Видин, МКБППМН и пр. При необходимост училищата имат 

възможност за незабавно включване на специалистите психолози от Ресурсен център за 

решаване на казус или проблем.  

Положителен социален ефект имат и мерки, като осигуряване на учебници за 

пътуващите и социално слабите ученици от 8 до 12 клас от фонда на училищата; осигуряване 

на транспорт от и до училищата, осигуряване на безплатни закуски за децата от 1 до 4 клас и 

пр. 

От страна на РИО - Видин текущо се подава информация и към социалните служби за 

броя на неизвинените отсъствия, с оглед предприемане на действия за отпускане или 

прекратяване получаването на социални помощи. 

 

5.5. Възможност на общините в област Видин за финансиране на социални 

услуги. Капацитет за предоставяне на социални услуги. Достъпност и 

устойчивост на социалните услуги. 
 

5.5.1. Възможност на общините за финансиране на социални услуги 

Финансирането на социалното подпомагане, съгласно разпоредбите на Закона за 

социалното подпомагане се осъществява със средства от: 

 държавния бюджет; 

 общинските бюджети; 

 национални и международни програми; 

 дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; 

 средства от фонд "Социална закрила"; 

 други източници. 

 

При преглед на общинските анализи на ситуацията и оценка на потребностите от 

социални услуги общините на територията на област Видин разписват невъзможност за 

собствено финансиране на социални услуги и се насочват приоритетно към предлагането на 

услуги, финансирани от държавния бюджет или от фондовете на ЕС. Една от малкото 

услуги, която получава общинско финансиране е домашен социален патронаж. Част от 

общините декларират финансова възможност за частично обезпечаване на дейности по 

разкриване и функциониране на социалните услуги, като например ремонтиране на сграда, 

където да се помещава планирана социална услуга /община Бойница, община Чупрене/. 

Наложена практика в община Кула от 2005 г., която продължава да се изпълнява и 

през разглеждания период е заделянето на общински средства в специален фонд в 

общинския бюджет, чиято цел е закупуването на жилища за социално слаби семейства и 

роми. Ежегодно общината заделя по 5000 лева за социалната инициатива. 

През периода 2014-2020 година общините на територията на областта основно ще 

разчитат на държавно финансиране и финансиране по проекти за функционирането и 

разкриването на социални услуги. 

Оперативните програми, които предоставят възможност за финансиране на дейности, 

свързани със социалните услуги са: 

 ОП „Развитие на човешките ресурси“; 

 ОП „Региони в растеж“; 

 ОП „Добро управление“; 

 Програма за развитие на селските райони; 

 Други европейски програми. 
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5.5.2. Капацитет за предоставяне на социалните услуги 
  

 Съществен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на 

действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Общините трябва 

да предвидят средства за надграждащи обучения, квалификация и преквалификация на 

работещите социални работници с цел придобиване на подходяща квалификация за тези, 

които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия период. Наред с това, 

подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият и общинските служители, 

които са отговорни за социалните дейности. Във връзка с това се запазва тенденцията от 

предходния планов период за формиране на партньорства с обучаващи организации и 

институции за организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните 

програми. 

 В общинските анализи на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в 

общините на територията на област Видин се идентифицират основните положения свързани 

с капацитета на местните власти да предоставят социални услуги. 

 Териториалното разпределение на наличните социални услуги през предходните 

години води до заключението, че общините с развита мрежа социални услуги имат по-голям 

капацитет за предоставянето им. В тези общини са проведени необходимите встъпителни 

обучения на заетите в услугите, периодично се посещават специализирани курсове и 

семинари, текущо се провеждат срещи за обмяна на опит между доставчиците на социалните 

услуги. Съгласно информацията от общинските анализи, общините, които отчитат наличие 

на кадрови потенциал в социалния сектор са Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Кула, 

Ново село, Чупрене. Последните обаче отбелязват липса на квалифициран и експертен 

персонал, необходим при разкриването и функционирането на съответните социални услуги. 

На общинско ниво се срещат трудности при наемането на психолози, логопеди и пр.  

 Заключението, което се налага от горепосочената информация е, че общините 

разполагат с помощен персонал за предоставянето на социалните услуги, но срещат 

затруднения при наемането на квалифициран персонал. Като причини за това се посочват: 

отдалечеността на някои услуги от областния център, незадоволителното заплащане на труда 

на съответните специалисти. 

 

5.5.3. Достъпност и устойчивост на социалните услуги 

Дефиницията достъпност на социалните услуги може да бъде разглеждана в няколко 

аспекта. От една страна това е инфраструктурната достъпност до социалната услуга, 

включително сградния фонд, а от друга страна това е възможността на потенциалните 

потребители да се възползват от предлаганите дейности в съответната услуга. 

 

Инфраструктурна достъпност и сграден фонд 

Инфраструктурната достъпност обхваща наличието или липсата на транспортни 

връзки към социалната услуга, които от своя страна обуславят ефективното й и навременно 

обезпечаване с необходимите ресурси, включително и човешки.  

В по-голямата си част социалните услуги в област Видин са разположени в населени 

места, характеризиращи се с добра логистична свързаност с общинския и областния център.  

Определяща роля за транспортното обслужване и осигуряването на достъп до 

населените места в област Видин имат пътищата втори и трети клас. Областта се 

характеризира като цяло с една от най-плътните мрежи от третокласни пътища в България. 

Основен проблем за пътната мрежа обаче остава недоизградената на места 

инфраструктура и липсата на средства за поддържане и текущи ремонти на съществуващата 

пътна мрежа. Необходими са значителни подобрения, реконструкция и ремонт.  
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Териториалното разпределение на социалните услуги по общини в област Видин е 

неравномерно, въпреки че то обикновено отразява различията в числеността на населението. 

В административни центрове с по-голямо население са разположени повече социални услуги 

с по-голям капацитет. 

 

По отношение на сградния фонд, свързан с предлагането на социалните услуги, 

практиката при общините е изграждане на нови сгради или реновиране на съществуващи, в 

зависимост от възможностите, които предвижда финансиращия инструмент. 

За следващия програмен период общинските администрации на територията на 

областта индикативно залагат ползване на свободен сграден фонд за социални дейности 

/таблица 51/. 

 

Свободен сграден фонд по общини, предвиден за социални дейности: 

Таблица: 51 

Община Сграден фонд Забележка: 

Белоградчик Двуетажна масивна сграда, със 

застроена площ от 473 кв.м. (РЗП от 

946 кв.м.). Общата площ на целия имот 

е  19 650 кв.м.; 

 

 

Триетажна масивна сграда, със 

застроена площ от 462 кв.м. (РЗП от 

1386 кв.м.);  

 

Двуетажна масивна сграда със 

застроената площ 352 кв.м. (РЗП от 704 

кв.м.). Общата площ на имота е 5729 

кв.м.; 

 

 

 

 

 

 

 

Център за настаняване от семеен тип 1 

– двуетажна масивна сграда, със 

застроена площ от 308.30 кв.м. (РЗП от 

620.99 кв.м.). – на етап груб строеж. 

Общата площ на имота е 4000 кв.м.; 

 

Център за настаняване от семеен тип 2 

– двуетажна масивна сграда, със 

застроена площ от 198.54 кв.м. (РЗП от 

477.88 кв.м.). – на етап груб строеж. 

Общата площ на имота е 632 кв.м.; 

 

 

 

Сградата се намира в града, бивше 

ученическо общежитие, 

разположена е в двора на СОУ 

„Христо Ботев”  

 

 

Бивш Техникум в гр. Белоградчик 

 

 

 

Бивша детска градина. В сградата 

се помещава домашен социален 

патронаж. Южното крило е 

отдадено под наем на „Фондация 

подкрепа за реализация“ – Видин, 

с предназначение – изграждане и 

разкриване на социалната услуга 

Център за социална 

рехабилитация и интеграция  

 

 

Намира се в двора на общинска 

сграда, в която се помещават 

Дневен център за стари хора, 

яслените групи на ОДЗ „Иглика” и 

кабинети на лични лекари.  

 

Двата ЦНСТ са планирани за 

изграждане и разкриване за деца и 

младежи без увреждания, 

необходимостта от които е 

подробно представена по-горе в 

анализа. 
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Едноетажна масивна сграда, със 

застроена площ от 380 кв.м. (РЗП от 

380 кв.м.) и обща площ на имота от 

2700 кв.м. Сградата се намира в с. 

Дъбравка. 

 

  

 

 

 

 

Едноетажна масивна сграда, със 

застроена площ от 456 кв.м. (РЗП от 

456 кв.м.) и обща площ на имота от 

7361 кв.м. Сградата се намира в с. 

Боровица; 

 

Двуетажна масивна сграда със 

застроена площ от 325 кв.м. (РЗП от 

350 кв.м.) и обща площ на имота от 

3000 кв.м. Сградата се намира в с. 

Рабиша.   

Бивше училище – с Решение на 

Общински съвет – гр. Белоградчик 

сградата е предоставена за 

изграждане и разкриване на 

Център за настаняване от семеен 

тип за възрастни хора с деменция. 

Проектното предложение е 

одобрено и предстои започване на 

ремонтните дейности за 

реконструкция на сградата. 

 

Сградата е бивше училище.  

 

 

 

 

 

В сградата са се помещавали 

закритият вече ДДЛРГ „Детелина” 

и все още функциониращата 

полудневна група, филиал на ОДЗ 

„Иглика” гр. Белоградчик. 

Бойница Сграда находяща се в центъра на с. 

Бойница 

Сградата се нуждае от ремонт. 

Общината има възможност да 

участва със собствени средства в 

проект за ремонта й. Планира се 

създаване на ЦНСТ №2 за лица с 

психични разстройства. 

Брегово На територията на община Брегово има 

закрити училища, които се предвижда 

да бъдат преустроени в социални 

услуги с териториален обхват ДВХУИ 

с. Куделин. 

 

Видин Сграда на ДДУИ – с. Гомотарци  

Грамада Сграда на Младежки дом с обща площ 

455 кв.м.; 

 

Масивна къща с обща площ -112кв.м , 

земя – 790 кв.м; 

 

Сграда на два етажа със застроена 

площ 747 кв.м земя - 24 153кв.м. 

Сградата е отремонтирана през 

2009 г. 

Димово Сграда, в която се помещава домашен 

социален патронаж и ЦСРИ – Димово; 

 

Сграда в с. Гара Орешец, общинска 

собственост, построена през 1975 г.,  

двуетажна, масивна, РЗП - 682кв.м. на 

Обособяване на комплекс за СУ, 

чрез разкриване на ЦОП. 

 

Бивше общежитие в с. Гара 

Орешец. 
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сградата и 4 524 м дворно 

пространство; 

 

Сграда в с. Арчар, общинска 

собственост, построена 1955 г., 

двуетажна, масивна, РЗП – 880 кв.м, 

сутерен – 440 кв. м, 3 242 кв. м дворно 

пространство; 

 

Сграда, общинска собственост в с. 

Костичовци, построена 1949 г., 

едноетажна, масивна, РЗП – 444 кв. м. 

и 1 295 кв. м дворно пространство; 

 

Сграда, общинска собственост в с. 

Воднянци, построена 1945 г., 

едноетажна, масивна, РЗП – 444 кв. м, 

вкл. мазе, и 5 823 кв. м дворно 

пространство; 

 

Сграда, общинска собственост в с. 

Извор, построена 1968 г.,  едноетажна, 

масивна, РЗП – 303 кв.м. и 1 688 кв.м. 

дворно пространство. В същия двор 

има прилежаща масивна сграда, 

построена 1975 г. с РЗП – 175 кв.м; 

 

Сграда, общинска собственост в с. 

Септемврийци, построена 1965 г., 

двуетажна, масивна, РЗП – 606 кв. м, 

мазе – 151 кв. м и 2 626 кв. м дворно 

пространство. 

 

 

 

Бивше общежитие в с. Арчар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бивше училище. 

Кула Сграда на ДДУИ – гр. Кула Сградата се нуждае от 

реконструкция. 

Макреш Сгради на бившите ЦДГ  - с. Киреево, 

етаж от ЦДГ с. Раковица, 

административните сгради на бившите 

ТКЗС-та, потребителни кооперации, 

училището в с. Макреш, сградата на 

ДДЮ с. Макреш и др.; 

 

Сграда на дневен център за стари хора 

в с. Макреш, който не функционира. 

Сградите се нуждаят от ремонт 

Ново село Общината има предвиден сграден фонд 

за планирани социални услуги. 

 

Ружинци Общината разполага със свободен 

сграден фонд за предоставяне на 

социални услуги - готова база от 

социалния патронаж, както и свободни 

сгради на вече недействащи училища. 
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Чупрене Общината има предвиден сграден фонд 

за планирани социални услуги. 

 

 

Инфраструктурна достъпност и сграден фонд на СИ 

 

На територията на областта съществуват 6 броя специализирани институции за 

възрастни хора: 

 четири ДСХ- ДСХ с. Кутово община Видин, ДСХ гр.Кула, ДСХ с. Гара Орешец 

община Димово и ДСХ с. Дреновец община Ружинци; 

 ДВХД с. Салаш, община Белоградчик; 

 ДВХУИ с. Куделин, община Брегово. 

  

ДСХ с. Кутово 

 СИ е разположена в населено място, в непосредствена близост до областния център с 

добре изградена пътна, здравна, социална инфраструктура, с регулярен транспорт. Сградата е 

преустроена от бивша детска градина, по проект „Подобряване достъпността и условията за 

живот за хора в неравностойно положение“ 2009-2011 г., с устойчивост 2016 г.  С прилежащ 

двор и осигурена достъпност до прилежащите части. Има архитектурната достъпност, 

сградата разполага с електрическа рампа, с помощта на която се придвижват лежащо 

болните. Размера на коридорите, вратите, санитарните възли и другите помещения е 

съобразен за лица ползващи инвалидни колички. 

ДСХ с. Гара Орешец 

СИ е разположена в населено място, с добре изградена пътна, здравна, социална,   

образователна инфраструктура, с регулярен ж.п. транспорт. Сградата е преустроявана 

няколкократно, като основно е била сграда с обществено предназначение и от 2007 г. е 

пригодена за ДСХ. В сградата няма изградени  приспособления и съоръжения,  като асансьор 

и електрически рампи. Лежащо болните потребители са разположени на първия етаж за 

максимална автономия и възможност за по лесен достъп извън СИ. 

ДСХ с. Дреновец 

СИ е разположена в населено място, с добре изградена пътна, здравна, социална, 

образователна, публична инфраструктура, с регулярен ж.п. транспорт. Сградата е построена 

за детска градина, като в последствие едното крило е приспособено от 2002 г. за ДСХ. 

Сградата няма асансьор или друг вид електрически приспособления, но има изградени рампи 

за лицата придвижващи се с помощни средства 

ДСХ Кула 

СИ е разположена в населено място, общински център с  добре изградена 

инфраструктура и регулярен автобусен транспорт. Сградата е построена за училище през 

1962 г., като в последствие е приспособена от 1991 г. за ДСХ. Сграда – 665 м2, прилежащ 

двор 13800 м2. СИ не разполага с електрически приспособления и съоръжения за 

придвижване, но има изградени рампи за улеснен достъп на лицата в неравностойно 

положение. 

ДВХД с.Салаш 

СИ е разположена в населено място, с добре изградена пътна, здравна, социална 

инфраструктура, с транспорт два пъти седмично. Сградата е построена през 1950 г. за 

училище и е приспособена през 1973 г. за СИ.  Услугата разполага с два броя асансьори – 

кухненски и един за хора и товари с цел осигуряване по добра достъпност и автономия на 

ползвателите на услугата. 

ДВХУИ с. Куделин 
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СИ е разположена в близост до населено място и общинския център, с добре 

изградена пътна, здравна, образователна, социална, публична инфраструктура, с регулярен 

автобусен транспорт. Сградата е построена за СИ.  Основната жилищна сграда е триетажна - 

569 м2 и прилежащ двор 24419 м2. Функционирането на услугата датира от 1972 г. и е 

изградена по тогава действащата нормативна уредба. Не разполага с асансьор или други 

електрически съоръжения, но е подсигурена достъпността на потребителите с помощта на 

рампи.  

 

Инфраструктурна достъпност и сграден фонд на услуги от резидентен тип 

 

На територията на областта са разкрити много услуги от резидентен тип. В по-

голямата си част услугите са разкрити в сгради, които след реновиране са приспособени за 

услуги. Разкриването им през последните пет години само по себе си говори, че те са 

съобразени с всички изисквания по методика за достъпност и сграден фонд. 

Последно разкритите услуги на територията на областта са петте услуги по Проект „ 

Детство за всички“ за деца/ младежи с увреждане, разкрити в общините – Белоградчик, 

Видин и Кула. 

ЦНСТ гр.Белоградчик се финансира по ПРСР № на сключения договор 05/321/01125 от 

03.10.2012г., разположен е в жилищен район в гр.Белоградчик.  Сграда е новопостроена , 

обзавеждането и оборудването на ЦНСТ-то осигурява безопасна и сигурна среда за децата и 

младежите. Цялостното изграждане на ЦНСТ-то - строителство, обзавеждане и оборудване е 

съобразено с методиките и изискванията на ДАЗД. Самостоятелно обособената къща е 

комуникативна и достъпна. 

ЦНСТ-1“ЗОРА“, ЦНСТ-2“ДЪГА“и ЗЖ“ ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ“ – са финансирани по 

ОПРР № на сключения договор BG161PO001/1.1-12/2011/007. Услугите са разположени в 

областния център на комуникативно и достъпно място. Изграждането на услугите е 

съобразено с изискванията на ДАЗД, както и с възрастовите и специфични потребности на 

децата и младежите, в предвид техните увреждания. 

ЗЖ- Кула, финансирано по ОПРСР. Услугата е разположена в жилищен район на гр. Кула. 

Ползвателите на услугата имат подсигурена достъпност до прилежащите пространства. 

Услугата разполага с асансьор и рампи. 

 

Административна процедура за ползване на социални услуги 

 

Входът към социалните услуги е достъпен за населението на област Видин. Лицата, 

които желаят да ползват социални услуги, подават писмена молба по настоящия си адрес 

съответно до: 

1. директора на дирекция "Социално подпомагане" - за социалните услуги, които са 

делегирани от държавата дейности; 

2. кмета на общината - за социалните услуги, които са общинска дейност; 

Към молбата се прилагат при необходимост и други документи. 

Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в 

общността, когато са делегирани от държавата дейности, се извършва със заповед на 

директора на дирекция "Социално подпомагане". Заповедта се съобщава писмено на лицето в 

14-дневен срок след издаването й. 

Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в 

общността, когато са общинска дейност, се извършват със заповед на кмета на съответната 

община или на упълномощено от него длъжностно лице. 
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И в двата случая се сключва договор между потребителя и доставчика на услугата.  За 

пълнолетните лица услугите се ползват срещу заплащане на такса определена в Тарифата за 

таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. 

Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в 

общността на деца до 18-годишна възраст се извършват по реда на Закона за закрила на 

детето.  

Лице, пострадало от домашно насилие, което отправи молба за настаняване в 

"кризисен център", се настанява незабавно независимо от постоянния му адрес. Когато 

лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с 

него. Когато лицето, пострадало от домашно насилие, е бременна жена или майка на дете, 

ненавършило 3 години, и е в риск да изостави детето си, тя се настанява незабавно заедно с 

детето. В случай че майката е придружена от друго свое дете - навършило 3 години, то също 

се настанява заедно с нея. 

 

Устойчивост на социалните услуги 

Описанието на социалните услуги, действащи на територията на област Видин в 

периода 2012 – 2014 година показва запазване на налични социални услуги и надграждане, 

макар и с бавни темпове, на съществуващата мрежа от услуги през годините.  

Услуги, които се запазват през годините и показват значителен ефект са домашния 

социален патронаж, обществените трапезарии, услугите „личен асистент“ и подобните й. 

Посочените социални услуги се характеризират с най-голям дял обществено 

одобрение, предвид факта, че достигат до максимален брой хора и обслужват потребители в 

отдалечени населени места. 

 

 

5.6. Участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги 

и самите потребители в развитието на социалните услуги. 
 

Възлагането на социални услуги е нормативно регламентирано в Закона за 

социалното подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. 

Наблюдаваната тенденция през последните години е социалните услуги да се 

делегират за управление от държавата към общините, като държавата запазва финансовия си 

ангажимент чрез така наречените държавно-делегирани дейности. С най-бавни темпове това 

се случва за Домовете за медико-социални грижи за деца, в които се отглеждат деца лишени 

от родителски грижи на възраст от 0 до 3 години, предвид спецификата на предлаганите в 

домовете услуги и техните потребители. 

Общините имат право да предоставят финансираните от държавата услуги и на частни 

доставчици след обвяване на конкурс от кмета на общината. В конкурсите могат да участват 

всички юридически лица  физически лица, регистрирани по Търговския закон от страните -

членки на ЕС. Това са неправителствени организации и фирми, които следва да отговарят на 

определени условия. Те трябва да бъдат вписани в  регистър към Агенцията за социално 

подпомагане, а ако доставяната услуга е за деца е необходимо да притежават лиценз от 

Държавната агенция за закрила на детето. Организациите-кандидати за доставчици трябва да 

докажат опит и капацитет да управляват услугите.  

За област Видин от общо 62 социални услуги (държавно делегирана дейност) към 

декември 2015 г.  (тук не са включени услуги като личен асистент, домашен помощник, 

домашен санитар, домашен социален патронаж, обществени трапезарии) 15 услуги в община 

Видин се предоставят от 5 неправителствени организации, както следва: 
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Социална услуга Доставчик 

Център за работа с деца на улицата - Видин Сдружение Свободен 

младежки център 

Център за обществена подкрепа - Видин 

Фондация Уникалните 

деца на Видин 

Дневен център за деца с увреждания – дневна грижа – гр. Видин 

Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа – Видин 

Дневен център за деца с увреждания „Пролет” град Видин 

Център за обществена подкрепа в Комплекс за социални услуги за 

деца и семейства 

Сдружение Институт по 

социални дейности и 

практики 

Кризисен център в Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства 

Наблюдавано жилище в Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства 

Център за работа с деца на улицата в Комплекс за социални услуги 

за деца и семейства 

Център за социална рехабилитация и интеграция  Фондация Подкрепа за 

реализация 

Защитено жилище  „Александра” – гр. Видин 

Регионално дружество 

за подкрепа на лица с 

умствени затруднения 

Защитено жилище  „Благовест” - гр. Видин 

Защитено жилище  „Света Бриджит и Света Петка” - гр. Видин 

Дневен център за възрастни хора с увреждания - гр. Видин 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца - Видин 

 

Видно от посочената информация, макар и с по-бавни темпове в сравнение с други 

области в България, в област Видин се наблюдава тенденция към делегиране на социалните 

услуги за управление на неправителствения сектор. Към момента на изготвяне на настоящата 

стратегия реално публично-частно партньорство в сферата на социалните услуги е налице 

само в община Видин. 

През периода 2016-2020 година общините следва да работят в посока развиване на 

публично-частното партньорство с цел по-пълното разрешаване на проблемите на хората с 

увреждания, децата в риск и възрастните хора. 

        Възлагането на определена социална услуга на външен доставчик е ефективна  

алтернатива на директното предоставяне на тази услуга от страна на общината. По този 

начин се повишава прозрачността в разходването на публичните средства, като в същото 

време общините гарантират качество на социалната услуга чрез стриктен контрол. 

Следва да се спомене и факта, че частните доставчици имат възможност и начини да 

привличат допълнително финансиране за услугите, предмет на възлагане. Това особено важи 

за доставчици – юридически лица с нестопанска цел. 

Неправителствените организации приоритетно се стремят към прилагане на 

иновативни модели, методи и подходи в предоставянето на социални услуги, които 

реализират чрез проекти по различни национални и международни програми. Една от 

отличителните характеристики на услугите, предоставяни от НПО е тяхната гъвкавост.  

 

В контекста на горепосоченото РДПЛУЗ – Видин има намерения да работи в посока 

да развие форми на подкрепа, както следва: 

1. Фасилитиране на подкрепящи мрежи (създаване на подкрепящи мрежи за хора с 

интелектуални затруднения /подкрепено вземане на решения) - чл. 12 от Конвенцията 

на ООН за правата на хората с увреждания; 
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2. Заместваща грижа по метода „Share a Break”; 

3. Социално предприятие; 

4. Ранно разпознаване и интервенция на увреждането /ранна интервенция към ЦСРИ, 

предоставяна услуга от РДПЛУЗ - Видин/. 

 

Институтът по социални дейности и практики /ИСДП/, доставчик на социални услуги 

предоставяни в КСУДС – гр. Видин /в т.ч. и ЦОП/ има намерения да работи в посока: 

1. обособяване на изнесени работни места със социални работници в общините 

Белоградчик, Димово и Кула /по данни от практиката на неправителствената 

организация в посочените общини преобладават случаи на деца и семейства в риск/. 

На практика това означава включване на социалните работници в седмичните екипни 

срещи на КСУДС, осигуряване на супервизия - индивидуална и групова по случай, 

методическа подкрепа,  включване в тематични обучения. По този начин ще се 

осигури професионално развитие на специалистите и гарантиране качеството на 

социалната работа с деца и семейства, което пряко кореспондира и с изведената 

нужда от професионално развитие и квалификация на работещите в социалните 

услуги.  

2. дейности във връзка с професионализиране на социалната практика в област Видин /в 

провежданите тематични обучения в рамките на годишните  програми на  Центъра за 

професионално обучение на ИСДП включване на двама социални работника от 

различните услуги за деца и семейства; провеждане на методически срещи и 

супервизии по конкретни случаи и работни срещи за подобряване на организацията на 

работа в социалните услуги/.   

3. Стартиране на дейностите по превенция на изоставянето на ниво родилен дом и 

развитие на приемна грижа за бебета /от 2016 г./. 

 

 

6. Основни изводи от анализа на ситуацията 

 

6.1. Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на 

потребностите. 
 

В резултат на демографския срив, характерен за цялата страна, намалява броят на 

населението в трудоспособна възраст и в област Видин (мъже и жени). Застаряващо и 

намаляващо е населението в селата, което води към обезлюдяване на някои от селските 

райони в областта. Възрастовата структура на населението в областта придобива регресивен 

характер. Отчитайки различните фактори – външни и вътрешни, които влияят на социалните 

и демографските процеси, се очертават устойчиви негативни тенденции в социално-

икономическото развитие на област Видин: 

 Намаляване на населението в икономически активна възраст; 

 Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната 

сила; 

 Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование;  

 Висок процент на безработицата, особено в селата, при което се наблюдава 

нарастване на рисковата група на безработните младежи; нарастване групата на 

безработните над 50 години; циклична безработица – висок процент на 

регистрираните безработни за втори и трети път; прогресивно увеличение и висок 

процент на продължително безработните; 
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 Към тенденцията намаление на раждаемостта се прибавят нови тенденции на 

структурни промени – ранна раждаемост, абсолютно и относително увеличаване на 

децата от проблемни семейства, които се оказват в условия на потенциален риск още 

при раждането си; 

 Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, 

пръснати в многобройните селца и махали в областта; 

 Недостатъчен брой социални услуги за деца; 

 Недостиг на социални услуги за възрастни с деменция и психични разстройства; 

 С цел опазване интереса и правата на децата се регистрира необходимост от отпадане 

профилирането по възрастов критерии при приемната грижа. 

 

6.2. Общи изводи за наличните социални услуги. 
 

Основните заключения, които могат да се направят след прегледа на социалните 

услуги в т. 5 и анализа на рисковите групи в т. 4 от настоящия документ са: 

 

 Неравномерно териториално разпределение на социалните услуги по общини в областта, 

въпреки че то обикновено отразява различията в числеността на населението. В 

общинските центрове с по-голямо население са разположени повече социални услуги с 

по-голям капацитет; 

 Липса или недостатъчно квалифициран персонал в системата на социалните услуги най-

вече в малките населени места и общини; 

 Възлагането на социалните услуги все още не се утвърждава като практика в област 

Видин. Социално договаряне се извършва единствено в областния център; 

 Невисока добавена стойност в заплащаните услуги и липса на социално признание към 

социалните работници; 

 За подобряване на качеството на предоставяните грижи се очертава необходимост от 

повишаване ефективността на структурата и повишаване на професионалния капацитет 

на персонала, както и повишаване на контрола относно спазването на критериите и 

стандартите за предоставяне на социални услуги; 

 Необходимо е предприемане на допълнителни мерки в посока подобряване на 

координацията между социалната и здравната системи с оглед постигането на 

практически резултати и предоставянето на качествени интегрирани услуги за деца, 

възрастни хора и хора с увреждания; 

 Новоразкритите социални услуги в  повечето общини са приоритетно насочени само към 

една конкретна рискова група, което показва, че развитието им не е в резултат на 

предварително планиране. 

 

Общи изводи за услугите за деца: 

 Област Видин се характеризира с ограничени услуги за превенция на рискови групи 

деца. Съществуващите услуги в по-голямата си част са насочени към децата и почти не 

се отнасят към родителите и наличните рискови групи в областта (млади майки с риск да 

изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет, 

осиновители, родители на деца с отклоняващо се поведение и пр.); 

 Недостатъчен брой превантивни социални и здравни услуги за деца с ранна степен на 

интервенция; 

 Приемната грижа е  сравнително добре развита в областта, настаняването при близки и 

роднини  се използва  като добър ресурс за отглеждане на децата; 
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 На територията на областта (към 01.06.2015 г.) се наблюдава превес на резидентен тип 

услуги в общността над институционалната грижа.  Действащите специализирани 

социални  институции, са предвидени за трансформиране и закриване, като част от 

тяхната материална база, човешки ресурс, административен потенциал биха могли да се 

използват за разкриване и развитие на алтернативни форми на услуги. 

 Предлаганите алтернативни социални услуги на територията на областта не покриват 

реалните потребности  и не обхващат  всички рискови групи; 

 По отношение на рисковите групи деца развитите социални услуги подкрепят преди 

всичко децата с увреждания в областния център. В същото време някои от услугите за 

деца с увреждания не се използват с пълен капацитет въпреки наличните ползватели. 

Извън подкрепа остават деца с увреждания в малките населени места; 

 Липсват услуги за деца с отклоняващо се поведение, деца в риск за отпадане от училище 

в малките общини на територията на областта; 

 По отношение на капацитета на социалните услуги за деца в област Видин, налице е 

намаляване на броя на местата в институции, с основен дял на ДМСГД и 

специализираните институции за деца с увреждания, и нарастване на капацитета на  

социалните услуги в общността за деца. 

 

Общи изводи за услугите за лица с увреждания: 

 Недостатъчен брой услуги за хора с увреждания, които да отговарят комплексно на 

потребностите и неравномерното им разпределение на територията на областта; 

 Недостатъчни финансови ресурси, което често става причина за социалното изключване 

на хора с увреждания и настаняването им в институция; 

 Липса на отговарящи на потребностите на хората с увреждания комплексни услуги 

(здравни и социални) в домашна среда, както и липса на финансиране на дейностите по 

долекуване и продължително лечение; 

 Едни от успешните социални услуги за подкрепа на семействата при полагане на грижи 

за зависим член от семейството са услугите „личен асистент”, „социален асистент” и 

„домашен помощник”; 

 Действащите дневни социалните услуги за възрастни в общността са достъпни и търсени 

от клиентите в областта, често работят над капацитета си и не могат да обхванат всички 

желаещи да се включат в тях. 

 

Общи изводи за услугите за стари хора: 

 В част от общинските анализи на ситуацията все още се дефинира потребност от 

институционалната грижа, най-вече за стари хора. Като причина за това може да бъде 

посочена липсата на реална и сигурна алтернатива на грижи, която да осигури достоен и 

независим живот в естествената домашна среда и в общността; 

 Недостатъчен брой услуги за възрастни хора, които да отговарят комплексно на 

потребностите и неравномерното им разпределение на територията на областта; 

 Недостатъчни финансови ресурси, което често става причина за социалното изключване 

на възрастни хора и настаняването им в институция; 

 Липса на отговарящи на потребностите на възрастните хора комплексни  услуги 

(здравни и социални) в домашна среда; 

 С добър обществен отзвук се ползват и услугите домашен социален патронаж и 

обществена трапезария. 

 

 


