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Раздел 2 

Визия, стратегически цели и  

необходими дейности в областта на социалните услуги 

 

1. Предизвикателства 

Разработването на областна стратегия за развитие на социалните услуги е комплексен и 

динамичен процес. От една страна процесът е свързан с дефиниране и анализиране на 

рисковите групи в областта и преглед на наличните социални услуги, а от друга страна с 

оптимално планиране на услуги, съответстващи на дефинираните потребности на рисковите 

групи. 

Основните предизвикателства, които срещна екипът по разработване на областната 

стратегия биха могли да бъдат тематично групирани: 

 Разминаващи се количествени данни и показатели на общинско и областно ниво; 

 Индивидуална, а не екипна работа при разработване на първичните документи, 

необходими за разработването на областната стратегия; 

 Липса на връзка между дефинирани рискови групи и техни потребности и планирани 

социални услуги в разработените общински анализи. 

 

2. Визия 

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

2016 – 2020 година е стратегически документ, определящ средносрочните цели за 

развитие в сферата на социалните услуги по смисъла на Закона за социалното 

подпомагане и разписващ дейности на интервенция в упоменатия ресор с териториален 

обхват, включващ 11 общини в област Видин. 

 

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. 

 

 

3. Стратегически цели 

Областната стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги 

в област Видин, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за 

хората от рисковите групи. За да се превърне в реалност визията на Областната стратегия, са 

набелязани стратегически цели и дейности за тяхното постигане. 

 

Стратегическа цел 1: Грижа за децата. 

Конкретна цел 1.1.: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за 

задържането им в биологичното семейство. 

Конкретна цел 1.2.: Деинституционализация на грижата за деца в област Видин. 

Оптимизиране капацитета на специализираните институции за деца в област Видин. 
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Конкретна цел 1.3.: Насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на деца в 

област Видин. 

Конкретна цел 1.4.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за деца. 

  

Стратегическа цел 2: Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи. 

Конкретна цел 2.1.: Оптимизиране капацитета на специализираните институции за лица с 

увреждания в област Видин. 

Конкретна цел 2.2.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за лица с 

увреждания и лица в рискови групи. 

Конкретна цел 2.3.: Социална интеграция и социално включване на лица с увреждания и 

лица в рискови групи. 

 

Стратегическа цел 3: Грижа за старите хора. 

Конкретна цел 3.1.: Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за 

осигуряване на условия за достоен живот на старите хора в домашна среда. 

Конкретна цел 3.2.: Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена резидентна 

грижа в среда, близка до домашната. 

 

4. Дейности 

 

Планираните СУ в област Видин представляват обобщена информация от общинските 

анализи на ситуацията и оперативна информация, налична в РДСП - Видин. 

 

Стратегическа цел 1:  

Грижа за децата. 

 

Конкретна цел 1.1.: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за 

задържането им в биологичното семейство. 

 

Дейности: 

1.1.1. Предоставяне на услуги в рамките на ЦОП /посочени в Конкретна цел 1.4/ за развитие 

на умения за родителстване; 

1.1.2. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на грижата за 

децата в семейството; 

1.1.3. Иницииране на смесени социално-образователни дейности в училище за 

консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно 

родителство; 

1.1.4. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството; 

1.1.5. Провеждане на информационни кампании с образователен характер сред уязвими 

групи, свързани с предотвратяване на случаите „деца раждат деца“.  

 

Конкретна цел 1.2.: Деинституционализация на грижата за деца в област Видин. 

Оптимизиране капацитета на специализираните институции за деца в област Видин. 

 

Дейности: 

1.2.1. Закриване на специализираните институции за деца на територията на област Видин, 

включително предварително разработване на план за закриване на ДМСГД и анализ 

за идентифициране на необходимостта от разкриване на конкретни услуги; 
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1.2.2. Ефективно използване на материална база, човешки ресурс, административен 

потенциал с цел разкриване и развитие на алтернативни форми на услуги за деца, 

изведени от СИ. 

1.2.3. Повишаване и надграждане на професионалната квалификация на заетите в сферата 

на социалните услуги, отнасящи се към деца. Изучаване и прилагане на добри 

практики в грижите за деца. 

 

 Съществуващи СИ за деца към 2015 г.: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

01.06.2015 

Белоградчик ДДЛРГ „Надежда” - гр. Белоградчик  35 

Видин ДДУИ - с. Гомотарци – закрит, считано от 01.12.2015 г. 9 

Видин ДМСГД – гр. Видин 80 

Кула ДДУИ „Св. Димитър” – гр. Кула – закрит, считано от 

01.12.2015 г. 

5 

 

Планирани СИ за закриване:  

 

Община Социална услуга Капацитет 

01.06.2015 

Капацитет 

31.12.2020 

Белоградчик ДДЛРГ „Надежда” - гр. Белоградчик   35 0 

Видин ДМСГД – гр. Видин 80 0 

 

Конкретна цел 1.3.: Насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на 

деца в област Видин. 

 

Дейности:  

1.3.1 Намаляване броя на децата, настанени в институции и социални услуги от резидентен 

тип и увеличаване на настанените в приемни семейства; 

1.3.2 Разширяване профила на приемните семейства от 0 до 18 години; 

1.3.3 Развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; 

1.3.4 Увеличаване броя на приемните семейства на 120 до 2020 г. 

1.3.5 Подобряване качеството на приемната грижа, чрез регулярни информационни и 

обучителни кампании, насочени към приемните родители; 

1.3.6 Провеждане на информационни и разяснителни кампании сред обществеността, 

насочени към осиновяването на деца. 

 

Конкретна цел 1.4.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за деца. 

 

Дейности: 

1.4.1. Разкриване на 3 ЦНСТ за деца на възраст от 0 до 7 години в община Видин с 24-

часово постоянно медицинско обгрижване, предвид закриването на ДМСГД – гр. 

Видин /посочено в Конкретна цел 1.2./; 

1.4.2. Разкриване на 5 ЦНСТ за деца и младежи без увреждания / 2 в община Белоградчик, 2 

в община Димово и 1 в община Макреш; 

1.4.3. Разкриване на 1 НЖ в община Белоградчик; 
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1.4.4. Разкриване на 5 ЦОП /в община Белоградчик, община Грамада, община Димово, 

община Макреш с център „Спешен прием“ за деца жертва на насилие и неглижиране 

и община Чупрене/; 

1.4.5. Разкриване на 1 ДЦ за деца с увреждания в община Димово и 1 ДЦ за деца и/или 

възрастни хора с увреждания в община Грамада /ДЦ е посочен и в Конкретна цел 

2.3./; 

1.4.6. Предлагане на подходящи услуги в ЦОП и училищата за подкрепа за уязвими 

семейства, включително и за роднини, отглеждащи деца на родители в чужбина; 

1.4.7. Ефективна работа и навременна подкрепа на деца в риск от отпадане от училище и 

техните семейства; 

1.4.8. Осъществяване на ефективна и своевременна междуинституционална координация и 

съвместна работа при деца с противообществени прояви; 

1.4.9. Организиране на информационно-образователни занимания, насочени към деца с 

противообществени прояви с цел ангажиране на свободното им време; 

1.4.10. Повишаване на административния капацитет и професионалната квалификация на 

кадровия ресурс, зает в социално-образователната сфера с цел посрещане на 

предизвикателствата при работа с деца в рискови групи. 

 

Съществуващи СУ за деца в общността към 2015 г.: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

Белоградчик ПЖ 8 

Белоградчик ЦНСТ за деца и младежи с увреждания  14 

Видин ЦОП  30 

Видин ЦРДУ 15 

Видин ДЦ за деца с увреждания – дневна грижа – гр. 

Видин 

20 

Видин ДЦ за деца с увреждания – седмична грижа – 

Видин 

20 

Видин ДЦ за деца с увреждания „Пролет” град Видин 15 

Видин ЦОП /в КСУДС/ 40 

Видин Кризисен център за деца /в КСУДС/ 6 

Видин Наблюдавано жилище /в КСУДС/ 4 

Видин ЦРДУ /в КСУДС/ 15 

Видин ЦНСТ ”Зора” за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

14 

Видин ЦНСТ ”Дъга” за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

14 

Видин ЦСРИ за деца 15 

Видин ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания 50 

Димово ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания 40 

Кула ЦСРИ за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

50 

Ново село ЦОП 15 

Ново село ЦНСТ за деца/ младежи без увреждания I 12 

Ново село ЦНСТ за деца/ младежи без увреждания II 12 

Ново село ЦНСТ за деца/ младежи без увреждания III 12 

Ново село ПЖ за деца 12 
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Планирани за разкриване СУ в общността за деца: 

 

Община Социална услуга Планиран капацитет 

към 31.12.2020 

Белоградчик ЦНСТ за деца и младежи без увреждания 10 

Белоградчик ЦНСТ за деца и младежи без увреждания 14 

Белоградчик НЖ 6 

Белоградчик ЦОП  25 

Видин 3 бр. ЦНСТ за деца на възраст от 0 до 7 години с 

24-часово постоянно медицинско обгрижване  

по 15 /общо 45/ 

Грамада ДЦ за деца и/или възрастни хора с увреждания 10 

Грамада ЦОП 20 

Димово ЦНСТ за деца и младежи без увреждания  15 

Димово ЦНСТ за деца и младежи без увреждания  15 

Димово ДЦ за деца с увреждания  15 

Димово ЦОП 30 

Макреш ЦНСТ за деца и младежи без увреждания 15 

Макреш ЦОП с център „Спешен прием“ за деца жертва 

на насилие и неглижиране 

15 

Чупрене ЦОП 10 

 

 

Стратегическа цел 2:  

Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи. 

 

Конкретна цел 2.1.: Оптимизиране капацитета на специализираните институции за 

лица с увреждания в област Видин. 

 

Дейности:  

2.1.1. Закриване на специализираните институции за лица с увреждания на територията на 

област Видин; 

2.1.2. Ефективно използване на материална база, човешки ресурс, административен 

потенциал с цел разкриване и развитие на алтернативни форми на услуги за лица с 

увреждания, изведени от СИ. 

2.1.3. Повишаване и надграждане на професионалната квалификация на заетите в сферата 

на социалните услуги, отнасящи се към лицата с увреждания. Изучаване и прилагане на 

добри практики в грижите за лица с увреждания. 

 

Съществуващи СИ за възрастни към 2015 г.: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

01.06.2015 

Белоградчик ДВХД, с. Салаш 35 

Брегово ДВХУИ, с. Куделин 157 
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Планирани за закриване СИ:  

 

Община Социална услуга Капацитет 

01.06.2015 

Капацитет 

31.12.2020 

Белоградчик ДВХД, с. Салаш  35 0 

Брегово ДВХУИ, с. Куделин 157 0 

 

 

Конкретна цел 2.2.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за лица с 

увреждания и лица в рискови групи. 

 

Дейности: 

2.2.1. Разкриване на 4 ЦНСТ за възрастни с деменция / 2 в община Белоградчик, 1 в община 

Димово и 1 в община Чупрене/; 

2.2.2. Разкриване на 3 ЗЖ за лица с физически увреждания /1 в община Белоградчик, 1 в 

община Брегово и 1 в община Грамада/; 

2.2.3. Разкриване на 6 ЦНСТ за лица с психични разстройства /по 1 в общините Бойница, 

Брегово, Видин, Димово, Ружинци и Чупрене/; 

2.2.4. Разкриване на 1 ЗЖ за лица с психични разстройства в община Ново село; 

2.2.5. Разкриване на 7 ЦНСТ за лица с умствена изостаналост /4 в община Брегово, 1 в 

община Видин, 2 в община Кула /; 

2.2.6. Разкриване на 1 ЦНСТ за лица с физически увреждания в община Ружинци; 

2.2.7. Увеличаване капацитета на ЦВН – гр. Видин от 10 на 15 ползватели; 

2.2.8. Повишаване квотите на услуги от типа „личен асистент“, „социален асистент” и 

„домашен помощник”; 

2.2.9. Внедряване на комплексни /здравни и социални/ услуги в домашна среда, обхващащи 

територията на всички общини в област Видин. 

 

Съществуващи СУ за възрастни в общността от резидентен тип към 2015 г.: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

Белоградчик ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 14 

Белоградчик ПЖ за деца и младежи 8 

Бойница ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства 

№1, с. Бориловец 

15 

Бойница ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства 

№2, с. Бориловец 

15 

Бойница ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства, 

с. Бойница 

15 

Бойница ЗЖ за лица с психични разстройства с. Бойница 10 

Брегово ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост, 

с. Куделин 

15 

Брегово ЦНСТ №1 за хора с физически увреждания, с. 

Балей 

15 

Брегово ЦНСТ №2 за хора с физически увреждания, с. 

Балей 

15 

Брегово ПЖ №1 за възрастни хора с умствена изостаналост, 

с. Куделин 

12 
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Брегово ПЖ №2 за възрастни хора с умствена изостаналост, 

с. Куделин 

8 

Брегово ЗЖ „НАДЕЖДА” за лица с физически увреждания, 

гр.Брегово 

6 

Видин ЦНСТ „Зора“ за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

14 

Видин ЦНСТ „Дъга“ за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

14 

Видин ЗЖ „Надежда” за младежи с умствена 

изостаналост, с. Гомотарци 

8 

Видин ЗЖ „Сбъдната мечта” за младежи с умствена 

изостаналост, с. Гомотарци  

12 

Видин ЗЖ „Вяра, надежда и любов” за лица с умствена 

изостаналост 

8 

Видин ЗЖ  „Александра” за жени с умствена изостаналост 

– гр. Видин 

6 

Видин ЗЖ  „Благовест” за мъже с умствена изостаналост – 

гр. Видин 

6 

Видин ЗЖ  „Света Бриджит и Света Петка” за лица с 

умствена изостаналост – гр. Видин 

6 

Видин ЦВН 10 

Димово ЦНСТ за лица с физически увреждания, с. Извор 15 

Димово ЦНСТ за лица с психични разстройства – с. 

Воднянци 

10 

Кула ЗЖ №1 за младежи с умствена изостаналост 5 

Кула ЗЖ №2 за младежи и девойки с умствена 

изостаналост 

8 

Кула ЗЖ №3 за лица с умствена изостаналост 8 

Ново село ЦНСТ за възрастни хора с деменция 15 

Чупрене ЦНСТ за лица с психични разстройства, с. Долни 

Лом 

10 

Чупрене ЦНСТ за лица с умствени увреждания, с. Репляна 14 

Чупрене ЗЖ за мъже с психични разстройства 10 

 

СУ за възрастни в общността от резидентен тип с планирана промяна на капацитета: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

01.06.2015 

Капацитет 

31.12.2020 

Видин ЦВН 10 15 

 

Планирани за разкриване СУ в общността от резидентен тип за възрастни: 

 

Община Социална услуга Планиран капацитет 

към 31.12.2020 

Белоградчик ЦНСТ за възрастни с деменция 15 

Белоградчик ЦНСТ за възрастни с деменция 15 

Белоградчик ЗЖ за лица с физически увреждания 8 

Бойница ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства  15 
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Брегово ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства  15 

Брегово ЦНСТ за лица с умствена изостаналост 15 

Брегово ЦНСТ за лица с умствена изостаналост  15 

Брегово ЦНСТ за лица с умствена изостаналост 15 

Брегово ЦНСТ за лица с умствена изостаналост 15 

Брегово ЗЖ за лица с физически увреждания 6 

Видин ЦНСТ за възрастни с умствена изостаналост 15 

Видин ЦНСТ за възрастни с психични разстройства 15 

Грамада ЗЖ за лица с физически увреждания 10 

Димово ЦНСТ за възрастни с психични разстройства  15 

Димово ЦНСТ за лица с деменция  15 

Кула ЦНСТ за лица с умствена изостаналост  15 

Кула ЦНСТ за лица с умствена изостаналост  15 

Ново село ЗЖ за лица с психични разстройства 8 

Ружинци ЦНСТ за възрастни с психични разстройства 15 

Ружинци ЦНСТ за възрастни с физически увреждания 15 

Чупрене ЦНСТ за възрастни с психични разстройства  14 

Чупрене ЦНСТ за възрастни с деменция 15 

 

Конкретна цел 2.3.: Социална интеграция и социално включване на лица с увреждания 

и лица в рискови групи. 

 

Дейности: 

2.3.1. Разкриване на 3 ЦСРИ /по един в общините Белоградчик, Брегово и Чупрене/; 

2.3.2. Разкриване на 2 ЦОП / по един в общините Грамада и Чупрене/; 

2.3.3. Разкриване на 1 ДЦ за хора с психични заболявания в община Видин и 1 ДЦ за деца 

и/или възрастни хора с увреждания в община Грамада /ДЦ е посочен и в Конкретна 

цел 1.4./; 

2.3.4. Трансформиране на ДЦВХУ в гр. Видин – проектна дейност в СУ държавно-

делегирана дейност; 

2.3.5. Внедряване на мобилни услуги от домашно естество, осигуряващи достъп до услуги в 

семейна среда за лица с увреждания, живеещи в малки изолирани населени места. 

2.3.6. Включване на рискови групи на трудовия пазар в програми и мерки за заетост към 

бюрата по труда; 

2.3.7. Квалификация и преквалификация на лица от рискови групи на пазара на труда по 

програми и мерки на национални и европейски финансиращи инструменти. 

 

Съществуващи СУ за възрастни в общността /подкрепящи услуги/ към 2015 г.: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

Видин ЦСРИ  50 

Видин ДЦВХУ 30 

Видин ДЦВХУ /проектна дейност/  15 

Димово ЦСРИ 40 
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СУ за възрастни в общността с планирана промяна: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

01.06.2015 

Капацитет 

31.12.2020 

Видин ДЦВХУ проектна дейност да стане държавно-

делегирана дейност 

15 15 

 

Планирани за разкриване СУ в общността /подкрепящи услуги/ за възрастни: 

 

Община Социална услуга Планиран капацитет 

към 31.12.2020 

Белоградчик ЦСРИ 30 

Брегово ЦСРИ 20 

Видин ДЦ за хора с психични заболявания 15 

Чупрене ЦСРИ 20 

 

Стратегическа цел 3:  

Грижа за старите хора. 

 

Конкретна цел 3.1.: Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за 

осигуряване на условия за достоен живот на старите хора в домашна среда. 

 

Дейности: 

3.1.1 Разкриване на 1 ДЦ за стари хора в община Ружинци; 

3.1.2 Разкриване на домашен социален патронаж в общините Кула и Ружинци; 

3.1.3 Разширяване на услугите в домашна среда - домашен помощник, социален асистент, 

личен асистент с увеличен капацитет; 

3.1.4 Продължаване действието на социална услуга „обществена трапезария“; 

3.1.5 Осигуряване на обществена и институционална подкрепа за функционирането на 

клубове на пенсионерите по населени места. 

 

Съществуващи СУ в общността за стари хора към 2015 г.: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

01.06.2015 

Белоградчик ДЦ за стари хора – гр. Белоградчик 20 

Димово ДЦ за стари хора – гр. Димово 20 

Димово ДЦ за стари хора – с. Гара Орешец 20 

10 общини 

/без 

Ружинци/ 

Обществена трапезария 830 

9 общини 

/без Кула и 

Ружинци/ 

Домашен социален патронаж 1180 
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Планирани за разкриване СУ в общността /подкрепящи услуги/ за стари хора: 

 

Община Социална услуга Планиран капацитет 

към 31.12.2020 

Кула Домашен социален патронаж - 

Ружинци ДЦ за стари хора 15 

Ружинци Домашен социален патронаж 50 

 

Конкретна цел 3.2.: Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена 

резидентна грижа в среда, близка до домашната. 

 

Дейности: 

3.2.1 Разкриване на 3 /три/ ДСХ / 2 в община Белоградчик и един в община Ново село/; 

3.2.2 Разкриване на 4 ЦНСТ за стари хора /по един в община Брегово, Димово, Кула и 

Макреш/; 

3.2.3 Намаляване капацитета на ДСХ – гр. Кула от 50 на 30 места. 

 

Съществуващи СИ за стари хора към 2015 г.: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

01.06.2015 

Видин ДСХ – с. Кутово 20 

Димово ДСХ – с. Гара Орешец 30 

Кула ДСХ – гр. Кула 50 

Ружинци ДСХ – с. Дреновец 23 

 

Съществуващи СИ за стари хора с планирана промяна на капацитета: 

 

Община Социална услуга Капацитет 

01.06.2015 

Капацитет 

31.12.2020 

Кула ДСХ – гр. Кула 50 30 

 

Планирани за разкриване СИ и СУ в общността от резидентен тип за стари хора: 

 

Община Социална услуга Планиран капацитет 

към 31.12.2020 

Белоградчик Дом за стари хора 20 

Белоградчик Дом за стари хора 20 

Брегово ЦНСТ за стари хора 15 

Димово ЦНСТ за стари хора  15 

Кула  ЦНСТ за стари хора 15 

Макреш ЦНСТ за стари хора 15 

Ново село Дом за стари хора 20 
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По общини социалните услуги, които се планират да бъдат разкрити в периода 2016 – 

2020 г. и услугите, за които се планира промяна на капацитета за същия период, са както 

следва: 

 

Община / Социална услуга Капацитет 

2015 
Индикативна 

година на 

разкриване/ 
закриване/ 
промяна на 

капацитета 

Капацитет 

2020 

Община Белоградчик    

Дом за деца лишени от родителска грижа 

„Надежда” гр. Белоградчик 
35 2016 0 

Дом за възрастни хора с деменция, с. Салаш 35 2016 0 

Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи без увреждания 
н/п 2017 10 

Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи без увреждания 
н/п 2017 14 

Наблюдавано жилище н/п 2018 6 

Център за обществена подкрепа н/п 2018 25 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 

деменция 
н/п 2017 15 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 

деменция 
н/п 2016 15 

Защитено жилище за лица с физически увреждания н/п 2017 8 

Център за социална рехабилитация и интеграция н/п 2017 30 

Дом за стари хора  н/п 2018 20 

Дом за стари хора  н/п 2018 20 

Община Бойница    

Център за настаняване от семеен тип за възрастни 

хора с психични разстройства  
н/п 2017 15 

Община Брегово    

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 

Куделин 
157 до 2020 0 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни 

хора с психични разстройства  
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за лица с 

умствена изостаналост 
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за лица с 

умствена изостаналост 
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за лица с 

умствена изостаналост 
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за лица с 

умствена изостаналост 
н/п до 2020 15 

Защитено жилище за лица с физически увреждания н/п до 2020 6 

Център за социална рехабилитация и интеграция н/п до 2020 20 

Център за настаняване от семеен тип за стари хора н/п до 2020 15 
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Община Видин    

Дом за медико-социални грижи за деца към 

Министерство на здравеопазването 
80 до 2020 0 

Център за временно настаняване  10 до 2020 15 

ЦНСТ за деца на възраст от 0 до 7 години с 24-

часово постоянно медицинско обгрижване  
н/п до 2020 15 

ЦНСТ за деца на възраст от 0 до 7 години с 24-

часово постоянно медицинско обгрижване  
н/п до 2020 15 

ЦНСТ за деца на възраст от 0 до 7 години с 24-

часово постоянно медицинско обгрижване  
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 

умствена изостаналост 
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 

психични разстройства 
н/п до 2020 15 

Дневен център за възрастни хора с увреждания /от 

проектна дейност към декември 2015 да стане 

държавно-делегирана дейност/ 

15 до 2020 15 

Дневен център за хора с психични заболявания н/п до 2020 15 

Община Грамада    

Дневен център за деца и/или възрастни хора с 

увреждания 
н/п 2016 10 

Защитено жилище за лица с физически увреждания н/п 2016 10 

Център за обществена подкрепа н/п 2016 20 

Община Димово    

Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи без увреждания 
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи без увреждания 
н/п до 2020 15 

Дневен център за деца с увреждания н/п до 2020 15 

Център за обществена подкрепа н/п до 2020 30 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 

психични разстройства 
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за лица с 

деменция 
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за стари хора н/п до 2020 15 

Община Кула    

Дом за стари хора 50 до 2020 30 

Център за настаняване от семеен тип за лица с 

умствена изостаналост 
н/п 2016 15 

Център за настаняване от семеен тип за лица с 

умствена изостаналост 
н/п 2016 15 

Център за настаняване от семеен тип за стари хора н/п 2018 15 

Домашен социален патронаж н/п - - 

Община Ново село    

Защитено жилище за лица с психични разстройства н/п 2018 8 

Дом за стари хора н/п 2019 20 
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Община Макреш    

Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи без увреждания 
н/п до 2020 15 

Център за обществена подкрепа с център „Спешен 

прием“ за деца жертва на насилие и неглижиране 
н/п до 2020 15 

Център за настаняване от семеен тип за стари хора н/п 2017-2020 15 

Община Ружинци    

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 

психични разстройства 
н/п 2016-2017 15 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 

физически увреждания 
н/п 2017-2018 15 

Дневен център за стари хора н/п 2016-2017 15 

Домашен социален патронаж н/п 2016-2017 50 

Община Чупрене    

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 

психични разстройства 
н/п 2016-2018 14 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 

деменция 
н/п 2016 15 

Център за обществена подкрепа н/п 2017 10 

Център за социална рехабилитация и интеграция н/п 2016 20 

    

Услуги, които следва да се развиват на територията 

на всички общини: 

   

 обществени трапезарии    

 домашен социален патронаж    

 лични асистенти, домашни помощници, 

домашни санитари и пр. 

   

 услуги по превенция на изоставянето    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

144 

 

Раздел 3 

Ресурсно обезпечаване 

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. 

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. 

 

 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 възможностите на местните власти да предоставят социални услуги. 

 Териториалното разпределение на наличните социални услуги през предходните 

години води до заключението, че общините с развита мрежа от 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 
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отчитат наличие на кадрови потенциал в социалния сектор са Белоградчик, Бойница, 

Брегово, Видин, Кула, Ново село, Чупрене. Последните обаче отчитат 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.  
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Раздел 4 

Резултати и индикатори за изпълнение 

Постигането на набелязаните стратегически и конкретни цели за периода 2016 – 2020 

година ще създадат условия за надграждане на съществуващата мрежа от социални услуги в 

област Видин и ще допринесат за устойчивото подобряване на качеството на живот на 

рисковите групи и общностите в неравностойно положение.  

Промяната в ситуацията ще бъде измервана чрез резултати и индикатори, които ще 

покажат  напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и разликите при 

сравнението на ситуацията към момента на приемането на Стратегията спрямо данните към 

2020 година. 

Резултатите за изпълнение на поставените цели са: 

 

Стратегическа цел 1:  

Грижа за децата. 

 

Конкретна цел 1.1.: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за 

задържането им в биологичното семейство. 

 

Резултати: 

 Предоставени услуги в рамките на ЦОП /посочени в Конкретна цел 1.4/ за развитие на 

умения за родителстване; 

 Инициирани смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, 

развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство; 

 Оказана подкрепа на родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството; 

 Проведени информационни кампании с образователен характер сред уязвими групи, 

свързани с предотвратяване на случаите „деца раждат деца“.  

 

Конкретна цел 1.2.: Деинституционализация на грижата за деца в област Видин. 

Оптимизиране капацитета на специализираните институции за деца в област Видин. 

 

Резултати: 

 Две /2/ закрити специализирани институции за деца на територията на област Видин; 

 Проведени/ посетени курсове/ семинари за текущо повишаване и надграждане на 

професионалната квалификация на заетите в сферата на социалните услуги, отнасящи 

се към деца.  

 

Конкретна цел 1.3.: Насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на 

деца в област Видин. 

 

Резултати:  

 Намален брой деца, настанени в институции и социални услуги от резидентен тип и 

увеличаване на настанените в приемни семейства в сравнение с 2015 г.; 

 Разширен профила на приемните семейства от 0 до 18 години; 

 Развита специализирана приемна грижа за деца с увреждания 

 120 приемни семейства през 2020 г. 

 Проведени информационни и обучителни кампании, насочени към приемните 

родители; 
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 Проведени информационни и разяснителни кампании сред обществеността, насочени 

към осиновяването на деца. 

 

Конкретна цел 1.4.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за деца. 

 

Резултати: 

 Разкрити 3 ЦНСТ за деца на възраст от 0 до 7 години в община Видин с 24-часово 

постоянно медицинско обгрижване, предвид закриването на ДМСГД – гр. Видин; 

 Разкрити 5 ЦНСТ за деца и младежи без увреждания / 2 в община Белоградчик, 2 в 

община Димово и 1 в община Макреш; 

 Разкрито 1 НЖ в община Белоградчик; 

 Разкрити 5 ЦОП /в община Белоградчик, община Грамада, община Димово, община 

Макреш с център „Спешен прием“ за деца жертва на насилие и неглижиране и 

община Чупрене/; 

 Разкрити 1 ДЦ за деца с увреждания в община Димово и 1 ДЦ за деца и/или възрастни 

хора с увреждания в община Грамада / ДЦ е посочен и в резултатите по Конкретна 

цел 2.3./; 

 Намален дял на деца в риск от отпадане от училище и техните семейства; 

 Намален дял на деца с противообществени прояви; 

 Повишени административен капацитет и професионалната квалификация на кадровия 

ресурс, зает в социално-образователната сфера. 

 

Стратегическа цел 2:  

Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи. 

 

Конкретна цел 2.1.: Оптимизиране капацитета на специализираните институции за 

лица с увреждания в област Видин. 

 

Резултати:  

 Закриване на 2 специализирани институции за лица с увреждания на територията на 

област Видин; 

 Повишена професионална квалификация на заетите в сферата на социалните услуги, 

отнасящи се към лицата с увреждания.  

 

Конкретна цел 2.2.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за лица с 

увреждания и лица в рискови групи. 

 

Резултати: 

 Разкрити 4 ЦНСТ за възрастни с деменция / 2 в община Белоградчик, 1 в община 

Димово и 1 в община Чупрене/; 

 Разкрити 3 ЗЖ за лица с физически увреждания /1 в община Белоградчик, 1 в община 

Брегово и 1 в община Грамада/; 

 Разкрити 6 ЦНСТ за лица с психични разстройства /по 1 в общините Бойница, 

Брегово, Видин, Димово, Ружинци и Чупрене/; 

 Разкрито едно /1/ ЗЖ за лица с психични разстройства в община Ново село; 

 Разкрити 7 ЦНСТ за лица с умствена изостаналост /4 в община Брегово, 1 в община 

Видин, 2 в община Кула /; 

 Разкрито едно /1/ ЦНСТ за лица с физически увреждания в община Ружинци; 

 Повишен капацитет на ЦВН – гр. Видин от 10 на 15 ползватели; 
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 Повишен капацитет на услуги от типа „личен асистент“, „социален асистент” и 

„домашен помощник” в сравнение с 2015 г.; 

 Внедрени комплексни /здравни и социални/ услуги в домашна среда, обхващащи 

територията на цялата област Видин. 

 

Конкретна цел 2.3.: Социална интеграция и социално включване на лица с увреждания 

и лица в рискови групи. 

 

Резултати: 

 Разкрити 3 ЦСРИ /по един в общините Белоградчик, Брегово и Чупрене/; 

 Разкрит един  ДЦ за хора с психични заболявания в община Видин и 1 ДЦ за деца 

и/или възрастни хора с увреждания в община Грамада /ДЦ е посочен и в резултатите 

по конкретна цел 1.4./; 

 Трансформиран ДЦВХУ в гр. Видин – проектна дейност в СУ държавно-делегирана 

дейност. 

 

Стратегическа цел 3:  

Грижа за старите хора. 

 

Конкретна цел 3.1.: Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за 

осигуряване на условия за достоен живот на старите хора в домашна среда. 

 

Резултати: 

 Разкрит един /1/ ДЦ за стари хора в община Ружинци; 

 Разкрит домашен социален патронаж в общините Кула и Ружинци; 

 Повишен капацитет на услугите в домашна среда - домашен помощник, социален 

асистент, личен асистент; 

 Затвърден ефект на социална услуга „обществена трапезария“; 

 

Конкретна цел 3.2.: Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена 

резидентна грижа в среда, близка до домашната. 

 

Резултати: 

 Разкрити 2 ДСХ в община Белоградчик и 1 ДСХ в община Ново село; 

 Разкрити 4 ЦНСТ за стари хора /по един в община Брегово, Димово, Кула и Макреш/; 

 Намален капацитет на ДСХ – гр. Кула от 50 на 30 места. 

 

Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в област 

Видин, постигната в рамките на областната стратегия, са: 

 Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез 

увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен 

тип; 

 Увеличена степен на териториално обхващане на рисковите общности и индивиди 

чрез развитие на мобилни услуги за нуждаещи се хора и пръснати рискови групи от 

изолирани населени места на територията на област Видин;  

 Повишен капацитет за управление на СУ; 

 Инициирани и развити поне 5 смесени междусекторни услуги и/или мерки (проекти) 

за социално включване на уязвими общности и рискови групи. 
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 Развити и работещи поне 3 нови за област Видин услуги за деца и семейства, 

функциониращи на областно ниво (като приемна грижа, ранна превенция на 

изоставянето и пр.). 

 

Качествените индикатори за ефективно осъществяване на интервенция по 

отношение на постигнатата промяна в ситуацията в област Видин и ползите за рисковите 

групи в резултат от шестте години изпълнение на Стратегията са: 

 Осигурена подкрепа за уязвимите семейства и деца в област Видин; 

 Предотвратена институционализация на децата в риск от изоставяне; 

 Намаление на броя на децата, отглеждани в специализирани институции; 

 Намаление на отпадналите от училище деца;  

 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания 

– потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, 

социален и личен асистент; 

 Създаден капацитет за обхващане на децата с увреждания в рехабилитация или 

различни форми на заместваща, дневна грижа; 

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за старите хора в област Видин 

с приоритетно обхващане на самотно живеещите в изолирани населени места извън 

общинските центрове. 
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Раздел 5 

Механизъм за участие на гражданското общество, 

доставчиците на социални услуги и 

самите потребители в дейностите по стратегията 
 

През последните десетилетия развитието на социалните услуги в Европа се 

характеризира с две паралелни тенденции: (1) прехвърляне на функции и компетентност от 

централна към местна власт и (2) увеличаване ролята на частните доставчици и 

възприемането на пазарни подходи в процеса на предоставяне на различните публични 

услуги.  

Формира се партньорство между представители на централна/местна власт и частния 

сектор, било като доставчик на услуги или като източник за съфинансиране на тези услуги. 

Централната/местна власт все по-често обединяват ресурсите и капацитета си с доставчици с 

цел оптимизиране на резултатите и повишаване на ефективността и достъпността на 

социалните услуги. В резултат на това фокусът на дейност и функции на местните власти се 

измества от пряко предоставяне на социални услуги към възлагането им на други 

доставчици, контролни функции и разработване на местни стратегии и политики. 

В област Видин делегирането на социалните услуги към неправителствения сектор 

все още не е силно застъпено. Само в община Видин съществува подобна практика. 9 

социални услуги и Комплекса за социални услуги са делегирани за управление на общо 5 

неправителствени организации. Доставчици на всички останали социални услуги в областта 

са общините. 

Възлагането на определена социална услуга на външен доставчик е ефективна 

алтернатива на директното предоставяне на тази услуга от страна на общината. Този подход 

спомага за утвърждаването на конкуренция, като в същото време повишава прозрачността в 

разходването на публичните средства. Местните власти се разтоварват от директното 

предоставяне на услугата, като в същото време гарантират качеството й чрез стриктен 

контрол. От друга страна частните доставчици имат възможност да привличат и 

допълнително финансиране за услугите, предмет на възлагане.  

Делегиране управлението на социалните услуги е единият от начините за участие на 

неправителствения сектор/ гражданското общество в реализиране на дейностите по 

изпълнение на стратегията. 

От друга страна във всеки един момент обществеността може да изпраща своите 

предложения, становища и запитвания до ангажираните със стратегията институции и в 

контекста на административното обслужване да получи отговор на поставените въпроси. 

Механизмът за участие на доставчиците на социални услуги /общини и НПО/ в 

изпълнението на дейностите по стратегията се изразява в: 

 текущо поддържане и надграждане качеството на предоставяните услуги; 

 участие в изготвянето на мониторинговите доклади чрез предоставяне на информация 

за състоянието на услугата през съответната година; 

 изготвяне на предложения и становища за подобряване на социалните услуги и пр. 
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Раздел 6 
Механизъм за периодичен преглед  

и за актуализиране на стратегията 

 

Механизмът за периодичен преглед или така наречената система за мониторинг е 

ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено – за 

дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за социалните услуги в 

област Видин. Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на 

стратегията по отношение на стратегическите и конкретните цели, както и за препланирането 

на оперативните задачи в хода на изпълнението. 

 

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

1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната 

среда в област Видин. 

2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на 

областно и общинско ниво.  

3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от 

изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.   

4. Да осигури системното актуализиране на Областната стратегия, подобряването на 

политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и 

мерки  

 

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна 

Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общините и структурите, 

които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация 

и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за 

мониторинг и оценка са задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията. 

 

Механизмът за периодичен преглед на настоящата Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги включва: 

 Трансформиране на Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ 2010-2015 година 

в Звено за мониторинг на ОСРСУ в област Видин 2016-2020 година. 

Трансформацията се залага предвид факта, че съгласно теоретичните постановки на 

стратегическото планиране оценка на стратегическия документ се прави от външни, 

независими експерти и консултанти, а не от екипа пряко ангажиран с изпълнението и 

мониторинга на стратегията. Мониториращият екип може да организира и 

координира процеса по оценка на стратегията, но не и да участва в процеса по 

същество. Запазва се състава на звеното за мониторинг, а именно: представители на 

областна администрация Видин, общините на територията на областта, РИО - Видин, 

бюра по труда, РЗИ, РДСП и дирекции социално подпомагане. По преценка на 

звеното, съгласно вътрешните му правила за работа е допустимо включването и на 

други членове в състава му, имащи отношение към социалните услуги; 

 Ежегодно изготвяне на мониторингов доклад за степен на изпълнението на 

стратегията от звеното за мониторинг. Докладът се изготвя до края на април всяка 

година, като се мониторира състоянието на социалните услуги през предходната 

година. Докладът се приема от звеното за мониторинг и се представя пред Областния 

съвет за развитие на област Видин. 



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

152 

 

 Изготвяне на междинна оценка през 2018 година от външни експерти с препоръки 

за евентуални промени и актуализация на стратегията; 

 Актуализация на стратегията при необходимост, от звеното за мониторинг или 

външни експерти; 

 Изготвяне на окончателна оценка на стратегията през 2020 година и подготовка 

на нова стратегия за следващия планов период; 

 Включване на всички заинтересовани страни при мониторинга и оценката на 

стратегията. 

 Публикуване на мониторинговите доклади и оценките на стратегията на 

електронната страница на Областна администрация Видин. 

 

Основният подход, който остава в сила и от предходния планов период е 

мониторингът и оценката с участие, който изисква включването и обратната връзка от 

всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи 

допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира 

съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и 

резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от 

прилагането на препоръките на практика. 
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Раздел 7 
Дейности по изпълнение, координация и контрол 

 
Дейностите по изпълнение, координация и контрол свързани с настоящата стратегия 

пряко кореспондират със законоустановените компетенции и правомощия на общините и 

институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в 

сферата на социалните услуги.  

 

Областен управител и Областен съвет за развитие 

Областният управител отговаря за изпълнението на Областната стратегия за развитие 

на област Видин, с която е свързана Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

като секторна политика в област Видин. Планирането на общи мерки на областно ниво и на 

съвместни дейности в няколко общини, прави фигурата на областния управител ключова за 

осигуряване на съответствие между националните и местните интереси и за координацията 

между специализираните териториални звена на централното държавно управление по 

отношение прилагането на секторните политики. При управление на регионалното развитие, 

областният управител има ясно определени отговорности и правомощия, които упражнява 

еднолично, чрез областната администрация или като председател на Областния съвет за 

развитие. Областният управител разполага със значителна оперативна самостоятелност и 

многопластови функции и се явява ключова координираща фигура между управленските 

нива (държавно – местно; централно – териториално), от една страна, и от друга – между 

секторните звена на централната изпълнителна власт.  

Съгласно определените функции в рамковата нормативна уредба , областният 

управител има следната роля и отговорности в изпълнението на настоящата стратегия: 

 Организира разработването на стратегията за развитие на социалните услуги на 

областно ниво въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка 

община на територията на областта; 

 При разработването на стратегията осигурява участието на представители на всяка 

община на територията на областта, РДСП, РИО, РЗИ, РСЗ, юридически лица с 

нестопанска цел, работещи в сферата на социалните услуги и други заинтересовани 

органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги; 

 Представя проекта на Областната стратегия за съгласуване от РДСП; 

 Внася проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 

съгласуване от Областния съвет за развитие; 

 Утвърждава Стратегията след съгласуване от ОСР и РДСП; 

 Съвместно с РДСП Видин подпомага развитието на услуги в общността на 

междуобщинско и областно ниво, насочени към подкрепа за интегритета на семейства 

и общности и предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и 

изолация на индивиди и групи; съдейства на общините за развитие на политики и 

услуги, насочени към намаляване на дела на хората, настанени в специализирани 

институции; 

 Координира, контролира и сътрудничи с всички заинтересовани страни, за да се 

повиши ефикасността на услугите и да се осигурят равни възможности на достъп на 

ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно 

сътрудничество. 

Освен областния управител еднолично и подпомаган от съответната специализирана 

администрация, функции във връзка с управлението на областното развитие има Областният 

съвет за развитие, който е колективен междуведомствен орган, председателстван от 

областния управител. 
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Областният съвет за развитие на област Видин е колективен междуведомствен орган, 

председателстван от областния управител, който също носи определени отговорности за 

развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта: 

 Съгласува Областната стратегия за развитие на социалните услуги; 

 Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество между съседни 

общини за осъществяване на съвместни дейности в изпълнение на дейностите, 

заложени в стратегията; 

 Отговаря за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на 

областта; оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска 

цел, свързани със стратегията; 

 Оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, 

свързани със стратегията; 

 Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението 

на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински 

проекти. 

 

РДСП и ДСП 

Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални поделения на 

АСП в областните административни центрове провеждат държавната социална политика на 

ниво област, а Дирекциите "Социално подпомагане" на територията на всяка община по 

отношение на закрила на детето; рехабилитация и социална интеграция на хората с 

увреждания и проучване на потребностите на населението в областта и в общините от 

социални помощи и социални услуги. 

Ролята на РДСП – Видин в изпълнението на Областната стратегия включва:  

 Изпраща в АСП, изготвените от общините и съгласувани от ДСП, годишни планове за 

изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги;  

 Съдейства  с подкрепата на Областна администрация и общините по оперативната и 

техническа координация на изпълнението на Стратегията. 

 Изготвя предложения до Изпълнителният директор на АСП за откриване, промяна на 

вида и/или капацитета на социалните услуги, делегирани от държавата дейности и 

закриване на социални услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията; 

 Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и 

следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията;  

 Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени 

организации при осъществяването на планираните дейности в стратегията; 

 РДСП съдейства при подготовката на планове за закриване/ трансформиране на СИ и 

тяхното изпълнение; РДСП съдейства за реформирането и преструктурирането на 

специализираните институции в област Видин; 

 РДСП отговаря за създаването и дейността на работна група на областно ниво за 

консултиране и подкрепа на процеса на изготвяне на плановете; 

Роля и отговорности на Дирекциите социално подпомагане: 

ДСП – Видин, Димово, Белоградчик, Брегово и Кула (заедно с изнесените работни места в 

останалите общини) носят отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги:  

 Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени 

организации във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея; 

 Събират и актуализират данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение 

на социалните услуги; 

 извършват временно настаняване и временно прекратяване настаняването на деца при 
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семейства на роднини и близки, в приемни семейства и в специализирани институции; 

 определят и провеждат конкретни мерки по закрилата на децата и контролират 

изпълнението им; 

 проучват потребностите на населението от социални услуги в съответните общини; 

 извършват дейности по извеждане и настаняване в специализирани институции, 

насочват потребителя към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране; 

 правят предложения до кметовете на съответните общини за предоставяне на 

алтернативни услуги в общността; 

 правят предложения до регионални дирекции за социално подпомагане за откриване, 

промяна във вида и/или промяна на капацитета и закриване на социални услуги - 

делегирана от държавата дейност; 

 оказват методическа помощ и съдействие на общинската администрация при 

предоставяне на социални услуги в общността и в специализираните институции; 

 съдействат и сътрудничат на физически и юридически лица, осъществяващи дейности 

по закрилата на детето и социалните услуги; 

 осъществяват сътрудничество с общинската администрация и с неправителствени 

организации при осъществяването на политиката в областта на социалната защита на 

рисковите групи в съответните общини; 

Предвид основните си функции,  ДСП (с отделите „Социална закрила“ „Хора с 

увреждания и социални услуги“ и „Закрила на детето“) имат отношение към заложените 

цели в Областната стратегия за развитие на социалните услуги и това са задачи свързани с:  

 идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна 

превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;  

 насочване на семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски 

градини за получаване на гъвкава грижа;  

 насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна 

интервенция на увреждането;  

 работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или 

разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;  

 оказване на методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни 

екипи;  

 планиране (съвместно с Дирекции Бюро по труда) мерки за професионално 

ориентиране и трудова интеграция на младежи, предстоящи да напуснат СИ;  

 консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;  

 ДСП пряко отговарят за преструктурирането и реформирането на СИ за деца и за лица 

с увреждания;  

 подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги;  

 подпомагат общините при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в 

общността и други. 

Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за 

гарантиране на устойчивостта на изпълнението на областната стратегия чрез практическите 

възможности за осигуряване на средства за предоставяне на услуги като държавно-

делегирана дейност.  

 

Общини  

Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната Стратегия за развитие 

на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат 

Общински стратегии за развитие на социалните услуги (2016-2020), чрез които на 

територията на всяка община ще се реализира Областната стратегия за развитие на 
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социалните услуги. Общините разработват, приемат и осъществяват годишни планове за 

действие. Нормативно е установено, че местното самоуправление се осъществява от 

Общинския съвет, а местната изпълнителна дейност - от кмета и общинската администрация. 

Така или иначе, в своята съвкупност те заедно осъществяват местната власт.  

Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на 

хората в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират дейностите в 

сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на 

труда, водени от интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общините са доставчик 

на социални услуги. Общините развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, 

хората с увреждания и старите хора. Общините осъществяват годишен мониторинг и оценка 

на изпълнението на социалната услуга и оценка на нуждите на групите в риск. 

Роля и отговорности на Общинския съвет: 

 Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на 

територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по 

предложение на кмета на общината; 

 Приема Общинския анализ на ситуацията и оценката на потребностите от социални 

услуги в съответната община, необходим при разработването на ОСРСУ; 

 Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план 

за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината; 

 Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се 

развиват на територията на общината и планирани в Областната стратегия.  

 Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, 

закриване, разширяване, дофинансиране и пр.). 

Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, 

като преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по 

въпросите, свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските 

съветници. 

Ролята на кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на Областната 

стратегия за социалните услуги на общинско ниво. Кметът на общината: 

 организира изработването на общинските програми и планове за развитие на 

социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му и 

след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за 

обсъждане и приемане от Общинския съвет; 

 организира разработването на общинските секторни политики и – след гласуването в 

Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската 

администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните 

услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване; 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за 

реализация на общинския план за развитие на социални услуги; 

 след съгласуване с Обществения съвет представя годишен и заключителен доклад за 

изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на 

социални услуги за одобряване от Общинския съвет; 

 участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие на социалните услуги като част от Областната стратегия; 

 търси възможности за финансиране от различни финансови източници за реализиране 

на конкретните общински дейности, планирани в съответния общински компонент на 

областната стратегия. 

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към 

общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, 
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централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на 

социалната политика в конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията 

е свързана с: 

 обсъждане на областната стратегия и включения в нея общински компонент,  

 осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги и 

инициативи, съобразно стратегията; 

 стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални 

услуги за реализиране на планираните дейности в стратегията на територията на 

общината. 

 

Държавна агенция за закрила на детето 

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Видин е важен 

инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за социално 

включване на семейства и общности в риск. В този контекст Държавната агенция за закрила 

на детето оказва съществена подкрепа на заинтересованите страни в реализацията на 

заложените приоритети и цели на стратегията. По-конкретно ролята на ДАЗД включва: 

 Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;  

 Оказва методическа помощ на областна администрация, местни власти и общинската 

администрация, юридически и физически лица, осъществяващи дейности по закрила 

на детето и на други държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности 

при осъществяване на планираните социалните услуги в областната стратегия за 

децата; 

 Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;  

 Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и 

семейства. 

 

РИО - Видин 

Регионалният инспекторат по образованието - Видин отговаря съвместно с РДСП за 

координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като 

осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в 

системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище 

ученици, интегриране в системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в 

семействата и от СИ, и контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални 

образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с 

увреждания и пр.  

Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в 

Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО - Видин, 

както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца 

и ученици със специални образователни потребности /РЦПИОВДУСОП/ за област Видин. 

Конкретните отговорности и роля на РИО - Видин са: 

 Носи отговорност за интегриране в системата на образование на децата с увреждания 

отглеждани в семействата;  

 Съдейства на училищата за насочване на нередовно посещаващи училище ученици и 

деца с рисково поведение към отделите за закрила на детето и ЦОП във Видин, 

Димово, Ново село и Белоградчик;  

 Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на дейности 

съвместно с ЦОП и НПО за повишаване на мотивацията на учениците за задържане в 

училище и за запълване на свободното им време според индивидуалните им интереси; 

програми и проекти за превенция на рисковото поведение на деца; за реинтеграция в 
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системата на образование на отпаднали деца, за задържането им в училище чрез 

участие в извънкласни дейности според индивидуалните им интереси и за наваксване 

на образователни пропуски; 

 Осигурява контрол върху обхващането на всички деца на територията на област 

Видин в предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение на 

ученици в училище и записването на ученици в учебни заведения на територията на 

общината, в която живеят семействата им; 

 Съдейства за извеждането на деца от помощно училище във Видин в масови училища 

и за осигуряването на условия съвместно с училищата за наваксване на 

образователните пропуски и интегрирането им с връстниците им (оценка на 

образователното ниво и на нуждите, изготвяне на индивидуална програма за 

обучение, осигуряване на допълнителни часове за компенсиране на разлики в нивото, 

участие в дейности за запълване на свободното време и социализация). 

РИО - Видин активно си взаимодейства с местната власт, институциите от други 

сектори (като системата на здравеопазването, социалните услуги и заетостта) и гражданските 

организации при прилагането на областната стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Видин. Съвместно с РДСП, ДБТ и директори на училища планира програми за 

вечерно и професионално обучение за младежи и възрастни с основно и по-ниско 

образование. 

Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО - Видин: 

 изготвя първична оценка на децата със специални образователни потребности (СОП), 

предварително консултирана от лекар специалист; 

 насочва децата към подходяща форма на обучение; 

 оказва съдействие за извеждане на деца от помощните училища като изготвя оценка 

за образователните им потребности. 

Необходимо е оценката за образователните потребности на децата да се развие като 

мобилна услуга, тъй като в момента комисията заседава веднъж месечно само в гр. Видин, 

което затруднява достъпа на децата и родителите от другите общини, особено от 

отдалечените населени места в област Видин. 

Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 

ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Видин е 

държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение със следните 

задачи: 

 осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и 

включващо образование и изпълнява консултативни, образователно-възпитателни, 

рехабилитационни и координиращи функции; 

 координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за 

интегрираното обучение на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални 

образователни програми, осигуряване на ресурсни учители и други специалисти 

(логопед, психолог, тифлопедагог, сурдопедагог). 

 

Регионална здравна инспекция 

Държавната здравна политика на територията на област Видин се осъществява и 

организира от Регионална здравна инспекция (РЗИ) и Регионален съвет по здравеопазване. 

Тяхната роля е свързана с: 

 Координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, за осигуряване на 

достъп до качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в 

риск; 



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

159 

 

 Създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и 

хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на 

клиенти в риск; 

 взаимодействие с местната власт и с други институции за методическо ръководство, 

иницииране и реализация на смесени медико-социални услуги, предвидени в 

областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин. 

Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на 

майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност; медицинска 

рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства; 

разработване на здравно-социални програми за семейно планиране; качествена здравна 

грижа в домовете за деца и хора с увреждания и стари хора. 

 

Дирекции Бюро по труда  

Дирекциите Бюро по труда в област Видин участват в планирането и изпълнението на 

програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с 

увреждания, младежи напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от 

училище, трайно безработни, със специално внимание към безработните от обособените 

ромски общности) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в 

СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда). 

Основната роля на дирекциите "Бюро по труда" по изпълнението на стратегията включва:  

 Участие в разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на 

рискови групи;  

 Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално 

ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на 

работа; 

 Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална 

квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, 

живеещи в затворени етнически общности; 

 Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от 

СИ;  

 Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране 

на работа; 

 Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на 

здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на 

регионалните структури на представителните организации на работниците, 

служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Видин.  

 

Неправителствени организации  

Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в 

предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за прилагането 

на принципите и философията на Стратегията като представители на гражданското общество 

и групите в риск в област Видин. С активното участие на НПО в процеса ще се подобри 

развитието на съществуващите услуги, застъпничество, обучение, партниране в управление 

на услуги. Съществуващите местни НПО имат съществен принос при изпълнението на 

разработената стратегия за социални услуги. Тяхната роля се заключава в: 

 Съвместно с общините, ДСП и граждани разработват интегрирани политики и мерки 

за социално включване, в съответствие с мерките в стратегията; 
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 Участват във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за 

социално включване като партньори на общините и/или водещи организации за 

проектите;  

 Предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията на общините и 

областта за хора в риск; 

 Подпомагат училищата, ЦОП и СИ при работа със семейството и с деца за изграждане 

на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие, задържане в училище, 

превенция на рисково поведение и зависимости.  

НПО участват в актуализирането на Стратегията, в осъществяването на мониторинг и 

оценка на изпълнението й като подпомагат събирането на данни и оценката на 

потребностите на крайните потребители. 

 

Местен бизнес, организации на бизнеса  

Първоначално местният бизнес не е включен в процеса на областното планиране, но 

неговите представители могат да участват в изпълнението на част от дейностите в 

стратегията. За тази цел е необходимо бизнесът да разграничи стопанските си интереси от 

обществените отговорности. Приносът на местния бизнес се очертава в някои направления: 

 Мобилизиране на бизнеса в публично-частните партньорства (за интегриране на 

пазара на труда на младежи, напускащи специализираните институции, за изграждане 

на социална инфраструктура, поддържане на различните сгради за социални услуги, 

социално предприемачество.)  

 Финансиране и съфинансиране на пилотни алтернативни социални услуги, които са от 

особено значение за решаване на проблемите на рисковите групи, но са извън кръга 

на държавното финансиране. 

 

 

Анализите на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги в 

общините на територията на област Видин са приети с решения на общинските съвети както 

следва: 

 

Община Белоградчик: Решение № 747, взето с Протокол №55/28.05.2015 г.  

Община Бойница:  Решение № 39, взето с Протокол №3/08.06.2015 г. 

Община Брегово:  Решение № 28, взето с Протокол №04/22.04.2015 г. 

Община Видин:  Решение № 87, взето с Протокол №6/16.07.2015 г. 

Община Грамада:  Решение № 331, взето с Протокол №51/28.05.2015 г. 

Община Димово:  Решение № 434, взето с Протокол №55/28.05.2015 г. 

Община Кула:  Решение № 565, взето с Протокол от 27.04.2015 г. 

Община Макреш:  Решение № 471, взето с Протокол №54/28.05.2015 г. 

Община Ново село:  Решение № 12, взето с Протокол №37/03.06.2015 г. 

Община Ружинци:  Решение № 381, взето с Протокол №42/29.06.2015 г. 

Община Чупрене:  Решение № 506, взето с Протокол №39/17.07.2015 г. 

 

 

 

 
Снимков материал:Община Видин; Facebook: Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин; Facebook: Защитено жилище „Надежда“ – Брегово 

 


