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АЗ Агенция по заетостта към МТСП 

АСП Агенция за социално подпомагане 

АХУ Агенция за хора с увреждания 

ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване 
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ДДУИ Дом за деца с умствена изостаналост 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 

ДП Домашен помощник 

ДРСЗ Дирекция “Регионална служба по заетостта” 

ДСП Дирекция „Социално подпомагане” 

ДЦДМУ Дневен център за деца и младежи с увреждания 

ДЦДМУИ Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост 

ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 

ЕКПО Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН 

ЗЖ Защитено жилище 

ЗМБ Звено “Майка и бебе” 

ЗМО Звено за мониторинг и оценка 

КСУ Комплекс за социални услуги  

ЛА Личен асистент 

МБАЛ Многопрофилна болница за амбулаторно лечение 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МОН Министерство на образованието и науката 

МТСП Министерството на труда и социалната политика 

НЖ Наблюдавано жилище 

НПО Неправителствена организация 

ПЖ Преходно жилище 

ОЗД Отдел “Закрила на детето” 

ОСРСУ Областна стратегия за развитие на социалните услуги 

ОПРЧР Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 

РЗОК Регионална здравно - осигурителна каса 

РИО на МОН Регионален инспекторат по образование към Министерството на 

образованието и науката 

РПУ Районно полицейско управление 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЦПИОВДУСОП Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и 

възпитание на деца и ученици със специални образователни 

потребности  

СА Социален асистент 

СИ Специализирана институция 

СОП Специални образователни потребности 

СУ Социална услуга 

ТЗ Техническо звено за деинституционализация към УНИЦЕФ и АСП 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦОП Център за обществена подкрепа 

ЦРДУ Център за работа с деца на улицата 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

ОСРСУ е създадена през 2010 година в процес на партньорство между  

заинтересованите страни в област Видин – областна администрация, общински 

администрации и съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане 

(АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и 

местни граждански организации (НПО). Стратегията е разработена с подкрепата на областна 

администрация Видин и е координирана от Регионалната дирекция „Социално подпомагане” 

(РДСП) Видин с техническа помощ от страна на УНИЦЕФ.  

Ключовите приоритетни направления на областната стратегия са изведени в 

съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от 

спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите на областта. 

В рамките на изпълнение на приоритетните направления, заложените мерки и 

дейности са насочени към  развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво, 

подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и 

ефикасността на системата за социални услуги и използването на различни национални или 

структурните фондове на Европейския съюз.  

Разработването на годишния мониторингов доклад за 2014 г. на Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги в област Видин /2010 – 2015/ е етап от процеса на 

стратегическо планиране на социалните услуги, заложени в секторната стратегия. 

Мониторингът на ОСРСУ се осъществява с прякото участие на всички 

заинтересовани страни – областна администрация Видин, общини, Регионалната дирекция за 

социално подпомагане (РДСП), дирекциите „Социално подпомагане”, доставчици на услуги.  

Настоящият мониторингов доклад е продукт на съвместните усилия на екипа на 

Звеното за мониторинг, сформирано със заповед на Областен управител на област Видин, 

което обобщава резултатите от проучването на социални услуги в област Видин за 2014 

година.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА 

 

Съгласно Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин 

2010 – 2015 г., 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. 

Приоритетните направления за съдържанието на социалните услуги включват: 

1. Превенция за деца и семейства в риск  

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към 

превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата, 
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превенция на изоставянето и настаняването на деца в СИ; развитие на приемна грижа и 

осиновяване; работа с деца с поведенчески проблеми, асоциалното поведение и насилие; 

закрила на деца, жертви на насилие, малтретиране и неглижиране; съдействие на деца, 

отпаднали или в риск да отпаднат от училище. 

2. Деинституционализация на грижите за децата 

Деинституционализацията на грижите за деца и възрастни ще донесе коренната 

промяна в социалните услуги в област Видин, закриване и трансформиране на 

специализираните институции за деца в рамките на Стратегията. Деинституционализацията се 

осъществява чрез развитието на максимално широка мрежа от услуги с цел извеждане на 

децата от специализираните институции, превенция на изоставянето и подкрепа за 

семействата в риск за подобряване на грижата за децата в семейството. 

3. Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими 

групи 

Усилията са насочени към развитие на местните общности в неравностойно 

положение и уязвимите изключени групи, съхраняване на човешкото достойнство и 

социалната справедливост. Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на 

подкрепа за пълнолетните лица в неравностойно социално положение, чрез осигуряване на 

достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не са 

принудени да напускат своя собствен дом и общност, а да подобрят достъпа си до здравни 

услуги и образование, да получат шанс за интегриране на пазара на труда. 

4. Грижа за старите хора 

Създаване на условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към 

повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът 

за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с 

домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на 

живот. 

 

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за 

социално включване в област Видин са: 

 Уязвими семейства с деца в риск;  

 Деца, отглеждани в специализирани институции; 

 Деца в риск, включително необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от 

училище; 

 Хора с увреждания;  

 Етнически общности в неравностойно положение, които живеят в социална 

изолация и структурна бедност; 

 Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени 

места, без достъп до социални и др. услуги; 

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

райони 
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Приоритетно направление 1: 

Превенция за деца и семейства в риск 

 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата 

и развитието на рискови фактори по отношение на децата, чрез: 

 Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в 

специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство. 

 Конкретна цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания, 

отглеждани в семейството. 

 Конкретна цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за 

социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата. 

 Конкретна цел 1.4. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности 

и уязвими групи до качествено образование. 

 

 

1. 1. Приемна грижа 

 

Социална услуга в общността "Приемна грижа" е отглеждане и възпитаване в семейна 

среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство. 

Потребители на услугата са деца, настанени в СИ; деца в риск (жертви на трафик, 

насилие, които се налага спешно да се изведат от семействата и други подобни случаи); деца, 

лишени от родителска грижа за определен период от време. 

Дейности на услугата: 

 Информационни кампании, проведени във всички общини на област Видин; 

 Оценяване и обучение на приемни семейства; 

 Одобрение на кандидатите за приемни родители 

 Напасване; 

 Наблюдение и подкрепа. 

 

Постигнатите резултати към м. декември  2014 г. са както следва: 

Подадени са общо 28 заявления за професионални приемни семейства, от които: 

 подадени в общини, където услугата се предоставя по проект ”И аз имам семейство” – 

13 броя /община Белоградчик - 2 бр., община Видин - 5 бр., община Ново село - 6 бр./;  

 подадени в дирекциите за социално подпомагане – 15 броя / ДСП Димово- 1бр.; ДСП 

Белоградчик - 1 бр.; ДСП Кула - 7 бр.; ДСП Брегово - 2бр.; ДСП Видин - 4 бр./ 

Утвърдените професионални приемни семейства са 29, а заличените  6 бр. /от община Димово 

– 4 бр.; от община Белоградчик- 1 бр. и от община Видин – 1 бр. / 

Общият брой на вписаните в регистъра приемни семейства към 31.12.2014 г. е 73 бр. 

/70 бр. професионални приемни семейства и 3 бр. доброволни приемни семейства/.  

За периода януари-декември 2014 са вписани  25  бр. професионални приемни 

семейства. 
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1.2. Услуги в общността 

 

ЦОП – Видин 

Услугата е разкрита на 1 април 2009 г., с доставчик община Видин. Ползватели на 

услугите, предоставяни в центъра, са деца в училищна възраст от т. н. група „деца в риск”. 

Капацитетът през 2014 г. остава непроменен - 30 места, а броя на ползвателите – 52.  

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.  

На основание подписано споразумение за сътрудничество и партньорство с всички 

училища на територията на Община Видин и подадени заявки за презентации, през 2014 г. 

ЦОП е представил 27 групови работи по първична превенция на обществено значими 

проблеми пред 651 ученици от І до ХІ клас. Осъществени са две групови работи с   родители 

на видински ученици. На основание подадени сигнали от МКБППМН и училища са 

проверени и 11 сигнала за деца в риск. 

Общият брой на заетия персонал в центъра за 2014 г. е 6 лица на пълно работно 

време. По проект „ Развитие на система за планиране  и предоставяне на социални услуги на 

регионално равнище” на екипа на ЦОП е дадена възможност да се включи в  няколко 

обучения. Персоналът получава често консултативна помощ от Направление „Социални 

услуги и здравни дейности” към община Видин и отдел „Закрила на детето” към ДСП – 

Видин. 

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 за 2014 г. е 85 950 лв. от 

държавния бюджет.  

 

ЦОП – Ново село 

Доставчик на услугата е община Ново село. Услугата е разкрита от  01.01.2009 г.  като 

държавно делегирана дейност. 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. 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 за 2014 г. е 15 места, а ползвателите през годината са 19 

деца. Потребителите на услугата се обслужват от екип с обща численост от 4 щатни бройки на 

пълно работно време.  При необходимост персоналът на ЦОП ползва консултации. 

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. ЦОП разполага с четири помещения, зала за групова работа, стая за 

индивидуална работа, стая за психомоторика – специализирана за работа с деца и офис. 

Финансирането на социалната услуга за 2014 г. е 25 102 лв. от държавния бюджет. 
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Център за работа с деца на улицата, ЦРДУ, 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 2014 г. е 15 места и не е променян, а ползвателите през 

годината са 18 деца. Потребителите 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.  

Персоналът на ЦРДУ – Видин се състои от 7,5 щатни длъжности - 7 на пълно и 1/2 на 

непълно работно време. Съгласно годишния план се извършва регулярна супервизия на 

персонала от квалифициран психолог, като всеки от членовете има минимум 2 индивидуални 

супервизии годишно. Успоредно с това се организират минимум 2 групови супервизии. 

Системата за повишаване на квалификацията включва индивидуална работа /участие 

в курсове, самоподготовка, дистанционно обучение и др./, както и курсове организирани от 

самия Център. Извършват се учебни посещения с цел обмяна на опит /с ЦРДУ – Пловдив/. 

Всеки член на персонала има годишен план за професионално развитие, който се мониторира 

и отчита. 

През 2013-2014 г. услугата участва в Програма за подкрепа на фамилното действие 

/FASP/, която се реализира по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът 

цели развитието на капацитетът на НПО за подпомагане на семействата на децата на улицата 

за положително действие, за подобряване тяхното качество на живот и по този начин - за 

предотвратяване експлоатацията на детски труд. 4-ма души от персонала са включени в 

изпълнението на проекта.  

ЦРДУ е разположен в кв. Нов път /с компактно ромско население/, намиращ се на 2 

км извън останалата част на град Видин. 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. 

През 2014 г. е извършена частична подмяна на дограма с ПВЦ на обща стойност 6 158 

лева. Средствата са от бюджета на училището, където се помещава услугата.  

Финансирането на услугата от държавния бюджет за предходната година е в размер на 

100 215 лева.  

 

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 2014 г. е 20 места, а ползвателите през годината са 37 

деца. 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.    

Дневният център за деца с увреждания е комплекс от социални услуги, които създават 

условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или седмично, свързани с 

предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и 

рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното 

време и личните контакти.  
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Персоналът на ДЦДУ – дневна грижа, през 2014 г. включва 8 щатни длъжности, от 

които 7 на пълно работно време и една на непълно работно време. През 2014 г. служителите 

са преминали специализирани обучителни програми. Финансирането на услугата е за 2014 г. е 

117 100 лв. от държавния бюджет. 

 

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. Мястото е функционално,  

удобно за комуникация със здравни или други институции. Дневния 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. Насочена е 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. На децата са осигурени необходимите здравни грижи, 

редовно профилактирани и имунизирани. Има непрекъснато медицинско наблюдение, 

извършва се адекватно лечение. При необходимост консултации и хоспитализации на 

регионално и национално ниво. Осигурен е подслон, храна, подходящо облекло и добър 

стандарт на живот на децата.  

Капацитетът на социалната услуга за 2014 г. е 20 места, а ползвателите са 21 деца. 

Персоналът включва 12 лица, от които 6 на пълно работно време и 6 на непълно работно 

време. През 2014 г. служителите са преминали през специализирани обучителни програми. 

Финансирането за предходната година е 120 440 лв. от държавния бюджет.  

 

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“. 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 /ДЦП, ХИЕ, 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. В същото време 

ползването на услугата дава на родителите шанса да се включат по-активно в обществения 

живот, да се реализират професионално и да преодолеят социалната изолация, на каквато 

често са подложени, а така също и да получат необходимата професионална подкрепа и 

помощ в отглеждането на децата  си, от която се нуждаят. 

Капацитетът на услугата за 2014 г. е 15 места, а ползвателите са 21 деца.  

По отношение на персонала броят на щатните длъжности за 2014 г. е 6, от които 4 

заети на пълно работно време и 2 заети на непълно работно време. През изминалата година 5-

ма служители са преминали през специализирани обучителни програми. 

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. Финансирането на услугата е от държавния бюджет и за 2014 г. е в размер 

на 87 825 лв.  
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Комплекс за социални услуги Видин /КСУ/ 

Комплексът е открит на 11.05.2011 г. по проект „Подкрепа за недостижимите деца“. 

Финансиран  е 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“. 

 

„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. 

  ЦОП предоставя следните услуги: семейно консултиране, развитие на родителски 

умения, превенция на насилието и неглижирането, семейно планиране, програма ранна 

превенция на изоставянето, приемна грижа, осиновяване, превенция на отпадането от 

училище, превенция и работа с деца с отклоняващо се поведение,  реинтеграция и развитие на 

социални умения, психологическо консултиране и семейна медиация, специализирани 

групови програми за деца и за родители, с наложени мерки по ЗДН, за позитивно родителство 

и други. 

  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. Клиентите ще бъдат насочвани с направление от ОЗД, 

молба от родител и по заявка на съд и прокуратура.    

  Във връзка с реализирането на услугата в ЦОП е разкрито  специализирано  

помещение за разпит на деца, участващи в правни процедури. В тази услуга са обхванати деца 

от 4 до 18 годишна възраст, които са свидетели или жертви на престъпление по наказателни 

дела, както и деца, участващи в съдебни процедури по граждански дела. Стаите се наричат 

още „приветливи”, „специализирани” или „сини” стаи, оборудвани със звукозаписна и 

видеозаписна техника за изслушване на деца, участващи в правни процедури. Основната цел е 

да се гарантира най-добрия интерес на детето, жертва или свидетел на престъпление, чрез 

подобряване на правораздаването в случаите на сексуално насилие и експлоатация над деца в 

България. В същото време помещението е оборудвано с камери, микрофони и венецианско 

огледало, за да може показанията да бъдат записани и непосредствено наблюдавани, без 

страните да са в едно помещение с детето и това да притеснява детето и да влияе на неговите 

показания. 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. Прилага се специализирана методика за разпит, с цел да се гарантират 

правата на детето и да се гарантира единен стандарт за качество на разпитите, което предпазва 

от допълнителен стрес и виктимизиране на детето. 

 

 Целевите групи, ползващи социалната услуга ЦОП са  деца и родители от следните 

целеви групи: 

Деца от 0 до 18 години в риск, които включват: 

 деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или 

унизително отношение или наказание в/ или извън семейството му; 

 деца за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо,  

нравствено,  интелектуално и социално развитие; 
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 деца с  увреждания; 

 деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от 

училище; 

 Деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип и техните 

семейства; 

 Младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип;       

 Бременни жени, родители, за които ОЗД е преценил, че имат нужда от специфична 

подкрепа или съдействие; 

 Кандидати за /или вече одобрени приемни семейства; 

 Кандидати за /или вече одобрени осиновители. 

Капацитетът на ЦОП за 2014 г. е 40 места, а ползвателите за предходната година са 

225 лица г. Финансирането на услугата от държавния бюджет за предходната година е в 

размер на 114 600 лева.  

 

"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, 

когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна 

интервенция. 

Услугите, предоставяни в КЦ: 

• са основани на индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности на 

детето /лицето; 

• съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в 

различни ситуации; 

• подпомагат процеса на интегриране и насърчават личностното развитие за 

овластяване и социално включване;  

• възстановяват и повишават уменията за социално включване; 

• предоставят подкрепа за предотвратяване на последствията от травмата; 

• предоставяните в КЦ услуги, осигуряват защитена среда за деца и лица, 

преживели насилие, трафик или друга форма на експлоатация.  

  Услугите в КЦ са насочени към оказване на кризисна интервенция, индивидуална 

подкрепа и консултиране на пострадалите с подходящ експерт – социален работник, психолог 

или юрист.  

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 

ще се предоставя на областно ниво. От практиката по приложението на ЗЗД се очертават 

много случаи, които налагат спешно извеждане на детето от среда, в която има основателен 

риск за живота и здравето му и случаи на тежки семейни кризи, при които се налага децата да 

ползват услугите на Кризисния център поради преживяно насилие.  

Социалната услуга предоставя подкрепа и закрила на : 

• Деца до 18 години, жертви на насилие; 

• Деца до 18 години, с девиантно поведение  и  в конфликт със закона; 

• Деца до 18 години, жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална 

или трудова експлоатация. 

Капацитетът на КЦ за 2014 г. е 6 места, а броя на ползвателите е 10 лица. 

Финансирането на услугата от държавния бюджет за предходната година е в размер на 49 506 

лева.  
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„Център за работа с деца на улицата“ – 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. Най-често тези родители страдат от тежки психични и 

физически заболявания; непълни семейства – самотни родители, излежаващи присъда или 

работещи в чужбина; живеещи в крайна бедност и безработни. Това в повечето случаи е 

съчетано и с нисък родителски капацитет. Децата, живеещи в такива условия много често не 

ходят на училище, скитат и стават обект на сексуална злоупотреба и насилие. От практиката 

до сега такива деца са с няколко наложени мерки по ЗБППМН и се настаняват в 

специализирана институция за деца. Услугата е допълваща семейството, което означава че 

нейната същност са грижите, които обичайно семейството, родителите и близките на детето 

полагат за него.  Центърът за работа с деца на улицата предоставя сигурна и безопасна среда 

за децата посредством  услуги насочени към:  

• изграждане на умения -  умения за общуване с учители и съученици; подготовка 

на уроците; общуване; приятелски взаимоотношения; хигиенни навици; умения за 

самооценка; справяне с трудности; правилно разпределение на времето; грижа за здравето. 

• образователна подкрепа – изграждане на мотивация за учене; защо е 

необходимо да имаме образование; самостоятелно и редовно подготвяне на уроците; редовно 

посещение на училище; включване на децата в клубове по интереси. 

•  социална работа със семейството – оценяване на семейната среда – 

възможности, ресурси, условия и взаимоотношения в семейството; работа с родителите и 

детето за подобряване на връзките родител-дете; работа с разширеното семейство за 

изграждане на подкрепяща мрежа за детето; семейно консултиране; застъпничество при 

решаване на конкретни проблеми на семейството. 

• посрещане на неотложни нужди на децата – храна, дрехи, хигиенни и здравни 

грижи за децата и изграждане на трудови навици. 

Важна насока в работа на социалната услуга е подобряване и стимулиране на 

училищната подкрепа, връзката със семейството и превенция на асоциалното поведение. 

Децата се обучават в групи за социални умения и ателиета по интереси. Всяко дете в дневния 

център се ползва от:  

• Индивидуална социална работа - наличие на социален работник водещ на 

случая, който ще изгражда връзка на близост и доверие и ще оказва подкрепа на детето и 

неговите родители в зависимост от индивидуалната оценка на нуждите; 

• Включване в групова работа съобразно основните проблемни зони; 

• Социална работа с родителите за изграждане на умения за родителстване; 

• Съдействие за посещение в общообразователно училище и подкрепа при риск от 

отпадане. 

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. Те могат да бъдат деца, които: 

- Пребивават на улицата епизодично или за различни периоди - сами, придружавани 

от възрастен и/или в неформални групи. Това са деца, които прекарват деня си на улицата, но 

вечер се прибират в дом. 
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- Живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи. Това са 

деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си среда и са развили 

устойчиви навици за  “уличен начин на живот”. 

Капацитетът на ЦРДУ е 15 места. Той започва да функционира през 2013 г. 

Ползвателите на услугата през 2014 година са 18 деца. Финансирането на услугата от 

държавния бюджет за предходната година е в размер на 100 215 лева.  

Центърът за работа с деца на улицата е дневна услуга и работи всеки делничен ден от 

9:00 до 17:30 часа. 

 

„Наблюдавано жилище“ –    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. 

 

В Наблюдаваното жилище се извършват следните дейности: 

1. Подготовка за самостоятелен живот на младежи, напуснали специализирана 

институция, на които им предстои да водят независим начин на живот: 

• обучение в различни социални и жизнени умения; 

• консултиране- психологично, социално; 

• професионално ориентиране; 

• мотивиране за правилен професионален избор; 

• професионално консултиране за търсенето и предлагането на пазара на труда; 

• участие в изработването на индивидуален план за напускане на Наблюдаваното 

жилище; 

• идентифициране на потребителите, които след напускане на институцията ще се 

нуждаят от място за живеене и подкрепа за придобиване на самостоятелност; 

2. Администриране и контрол върху мястото за живеене, като част от услугата. 

3. Консултиране, подкрепа и придружаване на младежи с оглед успешна социална 

интеграция и професионална реализация в прехода към самостоятелен живот: 

• на младежи, които са приети в мястото за живеене; 

• на младежи в риск от общността. 

4. Обучение на младежи от общността: 

• в социални и жизнени умения; 

• по превенция на рисково поведение; 

• други идентифицирани проблеми. 

5. Обучение на доброволци за работа в наблюдавано жилище или за участие в 

дейности на услугата 

6. Разширяване на социалната мрежа и успешна социална интеграция на младежите. 

7. Поддържане на регистър на младежите, напуснали специализираните институции в 

продължение на две години след това. 

В наблюдаваното жилище младежите се подготвят и подкрепят за осмисляне на 

тяхната професионална ориентация. Там получават мотивация за правилен професионален 

избор. Развиват умения за търсене на трудова заетост и умения за участие в събеседване –

явяване на интервю, изготвяне на мотивационно писмо и автобиография. Информират и 

стимулират се за участие в стажантски програми и курсове за професионална квалификация. 

Установяват контакти с регионални служби по заетостта, дирекции “Бюро по труда” и други 

звена на Агенцията по заетостта. Установяват контакти и сътрудничество с  работодателски 

организации, водещи бизнес-организации и бизнеса. Преди настаняването в наблюдаваното 

жилище с младежите се извършва подготвителна дейност за напускане с изготвяне на  
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индивидуалните планове за напускане на дома. Активно се работи по проучване нуждите на 

младежите от подкрепа след напускане на специализираната институция. 

Капацитетът на наблюдаваното жилище за 2014 г. е 4 места, а ползвателите са 3 лица. 

Финансирането на услугата от държавния бюджет за предходната година е в размер на 

23 080 лева.  

 

Персоналът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства е с щатна численост 

през 2014 г. 20 щатни бройки. През изминалата година са напуснали 2 служители. В 

комплекса има 2 вакантни длъжности за социален работник и една вакантна длъжност за 

сътрудник социални дейности. 

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.  Осигуряват се възможности за 

постоянно повишаване на професионалното обучение и квалификация на екипа работещ в 

услугите. 

През месец януари 2014 г. на екипа на КСУДС е оказана методическа подкрепа от 

експерти от ръководния екип на Сдружение ИСДП, във връзка с организацията на работа в 

услугите предоставяни в КСУДС, както и по отношение индивидуалната работа по случаи. 

Проведени са атестации и  индивидуални супервизии. 

През месец февруари 2014 г. са проведени три супервизии от ръководния екип на 

ИСДП на социални работници и на психолог-ръководител сектор. 

През месец март 2014 г. са проведени две супервизии от ръководния екип на ИСДП 

по случаи на деца, ползващи услугата „Кризисен център“. Проведени бяха и шест супервизии 

от ръководния екип на ИСДП -  на социални работници. 

В периода 22 – 23 май 2014 г. е проведена и групова супервизия по 2 случая на деца. 

В периода 8-9 октомври 2014 г. са проведени индивидуални и групови супервизии от 

психолог. Осъществени са 2 групови супервизии, 1 екипна и 2 индивидуални супервизии по 

случаи. Екипна супервизия е извършена за членовете на екипа, оказал кризисни интервенции 

на семействата и близките на загиналите при инцидента с взривени боеприпаси в с. Горни 

Лом, община Чупрене. 

Във връзка с реализирането на проект „Пакет от интегративни услуги за гарантиране 

правата на децата участващи в правни процедури“ е оказана методическа подкрепа на екипа 

на КСУДС от двама експерти от ръководния екип на ИСДП и е проведена работна среща в 

Районна прокуратура - Видин през месец май 2014 г. През следващите месеци са провеждани 

редовно срещите на Комитета по мониторинг към проекта с присъствието на всички членове. 

През отчетния период двама души от екипа на сектора „ Услуги и подкрепа на детето“ 

преминаха обучение по проект на Институт по социални дейности и практики, наречен 

„Социално включване на деца в конфликт със закона - нови модели и практики, финансиран 

от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Обучението се проведе в град 

София, за периода 13.01. – 15.01.2014г. Като резултат, предстои да бъде въведена в практиката 

нова социална услуга „Интензивна подкрепа“, предоставяна от в КСУДС, за деца, извършили 

противообществени прояви. 

През м. май двама от членовете на екипа взеха участие в надграждащо обучение на 

тема: „Социално включване на деца в конфликт със закона“. То се проведе в периода 28.05. – 

29.05.2014 г. Реализира се по проект „Без граници“, в рамките на три държави – България, 

Северна Ирландия и Италия. Проектът има за цел обмен на добри практики в работата с деца 

в конфликт със закона и въвеждането им в непосредствената работа с деца в трите държави. 

Социален работник от екипа взе участие в обучение, организирано от Община Видин, 

Фондация „Подкрепа за реализация“ и Фондация „Лайънс Куест“. То се проведе на 16 и 17 

май, в сградата на Общински съвет Видин. Обучението имаше за тема: „Умения за живот“ и 

бе предназначено за педагогически съветници, възпитатели и други специалисти, работещи 

непосредствено с деца.  
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Психолог от екипа взе участие в обучение, на тема: „ Да си послужиш със своя 

собствен симптом“, което е трети модул от програмата „Детето и неговите симптоми“. То се 

реализира в периода 31.05. – 01.06.2014г.  

През месец юни социален работник от екипа участва в обучение на 25.06 – 27.06. в 

град Букурещ на тема:“Обучение на супервизори и кансултанти на приемни семейства“. 

 За периода от 27.10. – 29.10.14г., в град София се проведе обучение на мобилните 

екипи от цялата страна. На него бяха засегнати темите за работа с деца, участници в правни 

процедури с когнитивен дефицит и психотизъм, както и бяха обсъдени редица случаи от 

практиката на мобилните екипи. 

  За периода 29.10. – 30.10.14г. четирима души от екипа на КСУДС, взеха участие в 

обучение, организирано от БМЧК – гр. Видин на тема: „Възстановяване на семейни връзки“. 

На 28 - 30.11.2014г. трима души от екипа на КСУДС взеха участие в обучение на 

тема: „Древногръцките митове в социалната работа“, проведено в град София.  

 

Сградата, където се помещава КСУДС е общинска собственост и представлява 

масивна четириетажна сграда – бивше спортно училище. 

На приземен етаж (сутерен) са разположени: коридор със стълбищна клетка и 

асансьор; 2 складови помещения; зала по психомоторика, оборудвана с необходимите за 

заниманията с деца специализирани модули; котелно помещение; машинно помещение 

(асансьор); два санитарни възела с по две тоалетни; „Синя стая“ за щадящо изслушване на 

деца, жертви на насилие, разполагаща се в отделен коридор с още две стаи- чакалня и стая за 

представители на съд и прокуратура по време на изслушванията. Стаите са обзаведени с 

необходимите мебели и техника за работа. 

На първи етаж са разположени: коридор със стълбищна клетка и асансьор; приемно 

помещение и рецепция; учебна зала за работа с деца; кухненски бокс и трапезария за децата 

от център за работа с деца на улицата; два санитарни възела с по две тоалетни, като единият 

санитарен възел е за клиенти от център за работа с деца на улицата и представлява тоалетна с 

баня;  кабинет за работа на социални работници; кабинет за работа с деца и родители. Стаите 

са обзаведени с необходимите мебели и техника за работа. 

На втори етаж са разположени: коридор със стълбищна клетка и асансьор; зала за 

екипни срещи с прилежащ кухненски бокс; два санитарни възела с по две тоалетни; кабинет 

за работа на социални работници; Кризисен център, включващ входно антре, дневна с 

трапезария и кухненски бокс, две спални, една баня с тоалетна; втора стълбищна клетка с 

коридор, включващ две складови помещения. Стаите са обзаведени с необходимите мебели и 

техника за работа. 

На трети етаж са разположени: коридор със стълбищна клетка и асансьор; 

Наблюдавано жилище, включващо входно антре, 3 спални, дневна с трапезария и кухненски 

бокс, 2 бани с тоалетни; втора стълбищна клетка; складово помещение; директорски кабинет; 

стая за работа на социални работници и психолози; стая на касиер-домакин; стая на 

ръководител-сектори; един санитарен възел с две тоалетни. Стаите са обзаведени с 

необходимите мебели и техника за работа. 

 

1.3. Социално-образователни услуги за превенция на отпадането от училище  

 

За учебната 2013-2014 година на територията на област Видин функционират 38 

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

15 основни училища, 12 средни общообразователни училища, 2 профилирани гимназии, 7 

професионални гимназии и 1 специално училище. 

В изпълнение на Постановление № 84 от 06.04.2009 г. на Министерски съвет е приет 

Списък на средищните училища в Република България за учебната 2013/2014 година, в който 

са включени 22 училища от област Видин, разпределени по общини както следва: община 

Видин – 9 училища, община Белоградчик – 2 училища, община Брегово – 1 училище, община 
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Грамада – 1 училище, община Димово – 3 училища, община Кула – 1 училище, община 

Макреш – 1 училище, община Ружинци – 2 училища, община Чупрене – 1 училище и община 

Ново село – 1 училища.  

С Постановление на Министерски съвет в Списък на защитените училища са 

включени 6 училища от 5 общини от област Видин както следва: ОУ „Христо Ботев” – с. 

Раброво, община Бойница, СОУ „Христо Ботев” – с. Арчар, община Димово, ОУ „Христо 

Ботев” – с. Горни Лом, община Чупрене, ОУ „Акад. М. Димитров” – с. Чупрене, община 

Чупрене, ОУ „Хр. Ботев” с. Раковица, община Макреш и СОУ „Христо Ботев” гр. Грамада, 

общ. Грамада  

В началото на учебната 2013/2014 година в училищата от област Видин са се 

обучавали 9280 ученици дневна форма на обучение, което е с 174 ученици по-малко спрямо 

учебната 2012/2013 година. Учениците са разпределени в 471 паралелки със средна 

пълняемост 19,70 ученици в паралелка, което е с 5 паралелки по-малко спрямо предходната 

година и спад в пълняемостта на паралелките с 0,16 ученици. Броят на слетите паралелки е 23 

броя, което е с 1 паралелка повече от предходната учебна година.   

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

на учебната 2013/2014 година, са 7079 ученици, което е с 18 ученици по-малко спрямо края на 

І учебен срок. 

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. 

Обхватът и задържането на децата от задължителната предучилищна възраст за 

област Видин през учебната 2013 – 2014 година е, както следва: 

 

Брой деца  в началото на 

учебната година  

 

Брой деца в края на 

учебната година  

 

Отпаднали и 

преместени деца  

 

5 год. 6 год. 5 год. 6 год. 5- 6 год. 

631 деца 563 деца 573 деца 526 деца 95 деца 

 

Причини за отпаднали, преместени и необхванати деца:   

o Социални  причини /увеличаване на безработицата и произтичащо затруднение да се 

заплащат таксите/ - 18 деца; 

o Миграция на семействата /Преместени в друго населено място – заминали за чужбина/ 

- 65 деца; 

o Преместени в друго детско заведение/ училище – подготвителна група – 12 деца. 

 

Предприети мерки относно обхвата на децата и учениците /отпадащите ученици/: 

 Обобщаване на информацията за петте отсъствия и ежемесечен доклад до Д „СП” 

за осъществената контролна дейност в училищата и детските градини от област 

Видин. 

 Мярка „Без отсъствие” – информационна среща с директорите на училищата, 

обхванати по мярката. 

 Контролна дейност, насочена към обхвата и задържането на децата от 

предучилищна възраст и учениците в училище. 

 Проведена среща разговор с представителите на родителската общност на деца от 

подготвителните групи на тема: „Включване на семейството и модела на 

отворената към общността детска градина”. 

 Проведена е информационна кампания „Разумният избор на моя първокласник” с 

цел реализиране на успешен прием на децата от подготвителните групи в детските 

заведения за постъпването им в първи клас. 
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 Участие на две детски градини по проект „Интерфейс”, с цел намаляване на броят 

на не обхванатите ромски деца в задължителната предучилищна подготовка на 

предучилищно възпитание. Като постижения се отчита: приобщаващо и 

интегрирано предучилищно възпитание на ромските деца и повишаване 

квалификацията на учителите на детските заведения във връзка с целите на 

проекта. 

Статистиката показва, че в област Видин не са регистрирани затруднения при обхвата 

на първокласниците. Увеличава се броя на желаещите родители децата им да посещават 

групите на целодневна организация на учебния ден. 

Общият брой трайно непосещаващи ученици за учебната 2013/2014 година е 64 

ученици, което съставлява 0,69 % от общия брой ученици. Трайно непосещаващите, 

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

периода 15.09.2013 г. – 30.06.2014 г., са 27 ученици или 0,29 % от общия брой на учениците за 

областта. За учебната 2012/2013 година броят на напусналите училище за същия период е 38 

ученици, което е с 11 ученици по-малко.  

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

учениците, които не посещават училище. Най-голям е броят на отпадналите ученици по 

семейни причини в прогимназиален етап, като в V и VІ клас учениците са 10. Броят на 

отпадналите ученици от начален етап спрямо същия период за миналата учебна година е с 5 

ученици по-малко. В гимназиален етап учениците, които трайно не посещават училище, са от 

ІХ клас, който е преходен и адаптационен, и 1 ученик 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 5 години няма 

ученици, които са напуснали училище поради слаб успех. 

 

Училищата, които са подали информация за подлежащи на задължително обучение 

ученици, трайно непосещаващи училище за края на учебната 2013/2014 година, са 11 или 

28,95 % от общия брой училища. 

Директорите на училищата от област Видин са представили в Регионален 

инспекторат по образованието анализ на причините за трайно непосещаващите училище 

ученици и предприетите мерки за намаляване броя на учениците, които напускат училище. От 

анализите е видно, че училищата формират трайни училищни политики за мотивиране на 

родителите и учениците за задържането им в училище. В Годишните планове на училищата са 

предвидени мерки и дейности за обхват и превенция, които 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 100 групи с общ брой 

ученици – 2416, което е 40,19 % от общия брой ученици от І до VІІІ клас; 

 От учебната 2013/2014 година ОУ „Васил Левски” с. Бойница работи по Национална 

програма „Училището – територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното 

обучение на учениците от начален етап”;  

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

формирани 182 групи с общ брой ученици 1975 ученици; 

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

 Участие на 3 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”. Формирани 63 групи в 4 Модула с общ брой обхванати ученици – 409; 

 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 училищата; 

 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; 

 Провеждане на беседи в часа на класа във връзка с необходимостта от образование и 

професия; 

 Участие на ученици в работата по проекти „Коменски” и „Леонардо да Винчи”; 

 Активно участие на общообразователните училища и професионалните гимназии във 

всички проекти с финансиране от ЕС 

 Регионални срещи на педагогическите съветници и психолози, които прилагат мерки 

на училищно ниво – работа с ученици в риск; 

 Участие на 6 училища в работата по проект „Качествено образование за ромските деца 

от област Видин” финансиран от Фондация „Тръст за социална инициатива – гр. София 

на Сдружение „Организация „Дром”, където бяха формирани 16 групи от ІV, VІІ и ХІІ 

клас по български език и литература и математика с цел успешно представяне на НВО 

и ДЗИ 2014 г. 

 Съвместни дейности с неправителствени организации, които работят с родителите за 

приемане на образованието като ценност и неговата необходимост за бъдеща 

реализация. 

 

Видно от представените анализи за учебната 2013/2014 година, всички училища от 

региона са предприели мерки за ограничаване броя на учениците, които напускат училище, 

чрез формиране на училищни политики, планиране и осъществяване на дейности, които са 

насочени конкретно към учениците в риск. Намаляващият брой на трайно непосещаващите 

училище ученици показва, че предприетите мерки и планираните дейности са навременни и 

ефективни.  

 

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. 

Към месец декември 2014 година общият брой на учениците в училищата е 9157 

ученици и 25 ученици с множество увреждания. Общият брой на подлежащите на 

задължително обучение до 16-годишна възраст е 7112 ученици от І до ІХ клас вкл. В 9 

училища са формирани подготвителни групи с 192 деца. В подготвителни групи в детските 
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градини са обхванати общо 1196 деца, от които 671 деца са 5-годишни и 525 деца са 6-

годишни. 

В ОУ „Епископ Софроний Врачански”  за учебната 2014/2015 година са обхванати 76 

деца в 4 подготвителни групи, а в  ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин, 33 деца, от които 21 деца 5-

годишни и 12 деца 6-годишни.  

Планираните мерки и 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. 

 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. 

 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; 

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
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2010_s-grizha_pl7-current.pdf
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 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. 

 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 и конкурентна 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 помощта 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. 

 

Извод: 

Дейностите планирани за изпълнение за учебната 2014/2015 година  в училищата и 

детските градини целят обхват и задържане на учениците в училище, намаляване 

безпричинните отсъствия на учениците от училище, мотивирането на учениците за постигане 

на по-добри резултати на националните външни оценявания,  приобщаване на учениците към 

училищната общност, ангажиране и изграждане на чувство на съпричастност у родителите 

към училището.  

Всички училища от региона са предприели мерки за ограничаване броя на учениците, 

които напускат училище, чрез формиране на училищни политики, планиране и осъществяване 

на дейности, които са насочени конкретно към учениците в риск, реинтеграцията и 

осигуряването на равен достъп до образование.  
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Приоритетно направление 2: 

Деинституционализация на грижите за децата 

 

Обща цел: Да се постигне намаляване с 90% на броя на децата, отглеждани в 

специализирани институции, закриване на 5 СИ за деца и да се подобри качеството на 

резидентната грижа в област Видин, чрез: 

 разработване на нови актуализирани планове за трансформиране на 5 и закриване 

на СИ за деца в област Видин; 

 извеждане на децата от специализираните институции за отглеждане в семейна 

среда; 

 развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна 

грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна 

среда; 

 намаляване на броя и капацитета на специализираните институции за деца в 

област Видин; 

 подпомагане на социалната интеграция за младежите, напускащи 

специализирани институции. 

 

2.1. Специализирани институции 

 

ДДЛРГ „Надежда”, гр. Белоградчик 

Доставчик на услугата е община Белоградчик. Целта на социалната услуга е 

отглеждане и възпитание на деца от 7 до 18 години. Капацитетът на дома за 2014 г. е 35 места, 

а броят на ползвателите е 29 деца.  

Персоналът включва 19 щатни длъжности, всички от които заети. В дома извършва 

дейност и медицински специалист на щат към община Белоградчик. През септември 2014 г. е 

извършена супервизия от „Тренинг Фактори“.  

Материалната база на дома е в добро общо състояние. Теренът и сградата, където се 

предоставя услугата са собственост на община Белоградчик. 

Финансирането на услугата през 2014 г. е в размер на 244 580 лв. от държавния 

бюджет. Получени са дарения в брой и натура на обща стойност 31 354 лв., от които 3 133 лв. в 

брой и 28 221 лв. в натура.  

 

Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Димитър”, гр. Кула 

Услугата е разкрита през м. ноември 1998 г.  Доставчик на услугата е община Кула. 

Капацитетът за 2014 г. е същият, както и през 2013 г., а именно 42 места.  

ДДУИ „Св. Димитър“ е в процес на деинституционализация. Изведени са по-голяма 

част от потребителите. Към края на декември 2014 г. останалите потребители са 5. Извършени 

са обучения на персонала и срещи на потребителите с персонал от новите услуги. 

Персоналът на ДДУИ включва 32 щатни длъжности на пълно работно време. 

Методическа помощ на работещите се осъществява от ДСП, РДСП, НПО. Извършена е 

супервизия от Фондация Лумос. Има разработена и вътрешна програма за повишаване 

квалификацията. 

Теренът и сградата са публична общинска 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 от 

държавния бюджет за 2014 г. е 338 508 лв.  
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Дом за деца с умствена изостаналост - с. Гомотарци 

Услугата е разкрита през 1962 г. като държавно-делегирана дейност. Капацитетът за 

2014 г. е 55 места и е без промяна спрямо предходната година. Потребители през 2014 г. са 50 

деца, като през годината е налице извеждане на деца от институцията и настаняването им в 

социални услуги в общността. В края на декември 2014 г. потребителите са 15. 

Общият брой на щатните длъжности е 38,5.  През 2014 г. на специалистите в ДДУИ са 

проведени здравни беседи от личен лекар, личен стоматолог и старша медицинска сестра. 

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.  

Финансирането на дома за 2014 г. е в размер на 437 580 лв. от държавния бюджет.  

 

2.2. Услуги в общността  

 

ЦНСТ 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  

„Развиване на алтернативна социална услуга -  Център за настаняване от семеен тип  на 

територията на бившия ДДЛРГ „Христо Ботев”, с. Ново село”, схема „За по-добро бъдеще на 

децата”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. От 2011г. функционира като делегирана 

от държавата дейност.  

Капацитетът на услугата е 12 места през 2014 г. и не е променян спрямо предходната 

2012 г. Ползвателите през изминалата година са 11 деца и младежи до 18 год. възраст. 

Основната цел на ЦНСТ е предоставяне на жизнена среда за пълноценното израстване и 

развитие на деца, лишени от родителска грижа. 

Персоналът на услугата за 2014 г. включва 10 щатни длъжности на пълно работно 

време. Служителите участват в обучителни програми и ползват консултации при 

необходимост. 

Предоставената материална база за осъществяването на социалната услуга се намира в 

сградата на бившия ДДЛРГ „Христо Ботев” в с. Ново село, като самостоятелно крило. 

Центърът разполага със спални помещения и санитарен възел, приспособени отделно за 

момичета, отделно за момчета. Дневната стая и кухненският бокс са оборудвани съгласно 

изискванията и са предвидени за общо ползване от децата. Общата площ е 216 кв.м. Сградата е 

отремонтирана, санирана с дограма. ЦНСТ е обзаведено с нова мебел и оборудвано с всичко 

необходимо за водене на самостоятелен живот. 

Финансирането на социалната услуга за 2014 г. е 104 400 лв. от държавния бюджет. 

 

ЦНСТ ІІ, община 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. През 2014 г. капацитетът на услугата е 

12 места и е изцяло запълнен. 

 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.  

Персоналът на услугата включва 10 щатни длъжности на пълно работно време. 

Персоналът на ЦНСТ получава методическа помощ под формата на интервизия и консултации 

при необходимост. Служителите участват в специализирани обучителни курсове. 

Центърът се помещава в 1 сграда с общо 4 спални помещения, дневна стая, кухня с 

трапезария, офис за персонала, санитарни помещения, както и пространства, пригодени за 

складиране на материали и консумативи. За нуждите на социалната услуга се използват три 
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апартамента, находящи се на първи етаж в блок с панелна конструкция, с обща площ на 

ползваните помещения 209,76 кв.м. 

Финансирането на социалната услуга за 2014 г. е 104 400 лв. от държавния бюджет. 

 

ЦНСТ III, с. Ново село 

Услугата е разкрита през  септември 2013 г., като държавно делегирана дейност, след 

закриването на ДДЛРГ в с. Ново село. Доставчик на услугата е община Ново село. 

Капацитетът на услугата е 12 места, като през изминалата година ползвателите са 11 

лица – деца и младежи на възраст до 18 години. Основната цел на ЦНСТ е предоставяне на 

възможност за  развитие и добиване на умения за самостоятелен живот. Това е социална 

услуга, която отговаря на реалните и променящи се нужди на децата през време на целия им  

живот в ЦНСТ  и при променящи се обстоятелства. Чрез социалната услуга се създава:  

 жизнена среда, близка до семейната, благоприятстваща пълноценно израстване и 

развитие, 

 безопасна и сигурна среда за живеене 

 равнопоставено  участие в живота на местната общност 

 гарантиран достъп до здравни, социални, образователни услуги в общността 

 поддържане на  връзки с родителите, съдействие при възможност за приемна 

грижа или осиновяване. 

Персоналът на ЦНСТ през 2014 г. е 10 щатни длъжности на пълно работно време. 

Персоналът получава методическа помощ под формата на консултации при необходимост. 

Служителите участват в специализирани обучителни програми. 

Центърът се помещава в 1 сграда с общо 4 спални помещения, дневна стая, кухня с 

трапезария, офис за персонала, санитарни помещения, както и пространства, пригодени за 

складиране на материали и консумативи. 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. 

Финансирането на социалната услуга за 2014 г. е 104 400 лв. от държавния бюджет. 

 

Два ЦНСТ, гр. Белоградчик 

Във връзка със закриването на ДДЛРГ- Надежда, гр. Белоградчик е предвидено 

изграждането на два ЦНСТ – Белоградчик. Към края на 2014 г. те остават на етап груб строеж.  

Предвижда се първият център да разполага със седем спални помещения и  капацитет 

14-21 деца на възраст 3-7 г.  

Вторият център за настаняване от семеен тип  е предназначен е за деца от 3 до 7 г. с 

пет спални помещения и капацитет от  10 до 15 деца.  

 

Преходно жилище, гр. Белоградчик 

Услугата е разкрита през 2010 г. по проект с капацитет 8 места за деца. Услугата 

функционира като държавно делегирана дейност, дофинансирана от община Белоградчик. 

Разположена е в центъра на град Белоградчик. Общото състояние на материалната база, където 

се предоставя услугата е добро. 

Броят на ползвателите през 2014 г. се запазва на 8 деца. Услугата е насочена към 

подобряване качеството на грижата за деца и подготовката им за самостоятелен живот в условията на 

преходна среда, близка до семейната. Работи се върху изграждането и поддържането на трудови и 

битови навици на децата, развитие на социални умения и способности за поемане на ежедневни 

задължения. 

Персоналът включва 5 щатни длъжности, от които всички заети. Персоналът получава 

методическа помощ под формата на консултации от служители и специалисти на община 

Белоградчик и ДСП.  
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Общата площ на терена и сградата е 390 кв.м, собственост на община Белоградчик. 

Ползва се общ двор с ДДЛРГ „Надежда”. Общото състояние на материалната база е добро. 

През 2014 г. за строително-монтажни работи са вложени 36 956,18 лева по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“. 

Услугата участва в проект „Увеличаване капацитета на ПЖ“, финансиран от 

Посолството на САЩ. Планираните дейности включват ремонт на дясното крило и първия 

етаж на ДДЛРГ „Надежда“. 

През 2014 г. за строително-монтажни дейности са разходвани 36 956 лева, осигурени 

по ОП „РЧР“. 

Финансовите средства за 2014 г. са: 57 152 лв. от държавния бюджет, 6 659 лв. от 

общинския бюджет, от проекти – 70 000 лв., други – 1 589 лв.  

 

Преходно жилище за деца - с. Ново село 

Преходното жилище се намира в сградата на ДДЛРГ 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 е държавно делегирана дейност и е 

предназначена за деца и младежи, на които им предстои напускане на специализирана 

институция. Преходно жилище е социална услуга от резидентен тип, която осигурява 

възможност и условия за: 

 водене на самостоятелен живот с помощта на специалисти. 

 подготовка за напускане на специализираната институция; 

 формиране и утвърждаване на умения за водене на пълноценен самостоятелен 

живот; 

 интеграция на децата в обществото–социална компетентност и професионално 

ориентиране. 

През 2014 г. капацитетът на услугата е 12 места. През изминалата година ползватели 

са 13 деца на възраст до 18 години. Персоналът на услугата се състои от 7 щатни длъжности на 

пълно работно време, всички от които заети. През месец ноември 2014 г. е проведена 

супервизия. Служителите участват с специализирани обучителни програми и курсове. 

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. Сградата е отремонтирана, санирана, с ПВЦ дограма. 

Преходното жилище е обзаведено с нова мебел и оборудвано с всичко необходимо за водене 

на  самостоятелен живот под наблюдение на специалисти. 

Финансирането на социалната услуга за 2014 г. е 90 188 лв. от държавния бюджет. 

 

2.3. Във връзка с изпълнение на програмния документ „Визия за 

деинституционализация” продължава да се работи активно в посока на предотвратяване на 

изоставянето на деца в специализирани институции. 

По данни на Дирекциите “Социално подпомагане” в единадесетте общини се 

наблюдава следната тенденция:  
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Приоритетно направление 3: 

Социално включване на общности 

в неравностойно положение и уязвими групи 

 

Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на 

максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и 

индивиди в област Видин, чрез: 

 осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания 

в семейна среда; 

 намаляване на броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез 

развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип; 

 достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и 

уязвими групи; 

 реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и 

зависимо поведение.   

 

 

3.1. Специализирани институции 

 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Куделин, община Брегово 

Услугата е разкрита през 1961 г. като държавно делегирана дейност с доставчик 

община Брегово.  

В края на 2014 г. капацитетът на услугата е 173 места, ползвателите са 151. Със 

Заповед на изпълнителния директор на АСП е преустановен приема в институцията. 

Социалната услуга е предвидена за деинституционализация.  

Персоналът на дома включва 93 щатни длъжности на пълно работно време, всички от 

които заети.  

Общата площ на терена и сградите е 48950 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 на услугата за 2014 г. е от държавния бюджет в размер на 1 227 608 

лева. 

Година Деца 

настанени 

при близки и 

роднини 

Деца 

реинтегрирани  

в биологичните 

семейства 

Настанени 

деца в СИ за 

годината 

Осиновявания Общ брой деца 

в СИ 

2009 42 71 80 22 209 

2010 55 60 80 30 155 

2011 44 67 67 18 152 

2012 50 20 74 17 144 

2013 75 49 60 32 118 

2014 27 18 26 34 63 
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Дом за възрастни хора с деменция, с. Салаш, община Белоградчик 

Домът за възрастни хора с деменция в с. Салаш е държавно делегирана дейност. 

Доставчик на услугата е община Белоградчик.  

Капацитетът на дома за 2014 г. е 35 места и същият е изцяло запълнен. През 2014 г. в 

дома са настанени 2 лица, потребители на социалната услуга над капацитета на дома. 

Настаняването е извършено съгласно заповед на кмета на община Белоградчик и решение на 

общински съвет Белоградчик.  

Дейностите, които се предлагат в дома са медицинско обслужване и наблюдение, 

цялостно обгрижване на ползвателите на услугата, групова и индивидуална работа, 

рехабилитация, социална работа с ползвателите, организиране на трудотерапия, 

културотерапия и колективни мероприятия. 

Персоналът на дома се състои от 21 щатни бройки. 19 от длъжностите са на пълно 

работно време, а 2 – на непълно работно време. Персоналът получава методическа помощ при 

необходимост от община Белоградчик. През 2014 г. част от персонала е взел участие в 

обучителни семинари. 

Общата площ на терена, който се ползва за нуждите на дома е 5,782 дка, в едно с 

построените в него сгради. Теренът е частна държавна собственост. На разположение на дома 

са 5 сгради с 64 помещения, дворното място е 3 450 кв.м. Общото състояние на имота и 

сградите е добро. През 2014 г. е извършен ремонт в кухненския блок. 

Финансирането на услугата за последната бюджетна година е 297 079 лв. от 

държавния бюджет. През 2014 г. на дома са дарени хранителни продукти на стойност 

12 323,48 лева от ОС на БЧК – Видин, на дома са дарени дрехи и санитарно-хигиенни 

материали. 

 

3.2. Услуги в общността 

 

ЦСРИ – Видин 

Услугата се изпълнява като държавно-делегирана дейности, възложена за управление 

на Фондация „Подкрепа за реализация” на 7 август 2007 г. от кмета на община Видин след 

проведен конкурс. Капацитетът на услугата за 2014 г. остава същия, както и през 2013 г. – 50 

места. Ползвателите на услугата през 2014 г. са 69 лица.   

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. 

Работи се индивидуално и групово в зависимост от потребностите на ползвателите. 

Центърът се ползва от следните категории потребители:  

 Деца и лица с временни травми или дълготрайни  увреждания ; 

 Родители, роднини, асистенти на преките бенефициенти. 

Персоналът на услугата през 2014 г. включва 14 щатни длъжности, от които 6 са на 

пълно работно време и 8 на непълно.  

За 2014 г. на екипа на ЦСРИ са проведени 3 групови супервизии - всяка по 2 

астрономически часа, веднъж на четири месеца; 3 индивидуални супервизии – за 

ръководителя на ЦСРИ, всяка по 1 астрономически час, при заявка; 9  индивидуални 

супервизии –  за членовете на екипа, всяка по 1 астрономически час, по тяхна заявка. 

Супервизиите са проведени от магистър по психология, с много допълнителни 

квалификацияии в сферата на социалната психолози, квалификация за супервизор и  богат 

практически опит в дейността. В края на всяка работна седмица е провеждана екипна среща, 

която значително подпомага работния процес. Методическата помощ е получавана най-вече 

от колеги работещи в други ЦСРИ в страната. Персоналът активно се е включил в разнородни 

семинари, конференции, работни срещи и дискусионни форуми през изминалата година. 
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 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. 

До момента е направен ремонт на ¾ от първия етаж и е осигурен достъп за трудно 

подвижни лица само до него. Ремонтът е направен с доброволен труд и средства от 

издръжката на социалната услуга.  

През 2014 г. финансовите средства за функциониране на ЦСРИ са 129 950 лева от 

държавния бюджет. Допълнителните дейности, които се реализират в центъра са на 

доброволен принцип или със средства от дарения. 

 

ЦСРИ за деца – град Видин 

Доставчик на услугата е община Видин. Центърът се намира в град Видин, в ОДЗ № 

16 „Русалка“. Площта, която се ползва за дейността на центъра е 135 кв.м. ЦСРИ за деца 

разполага с пространство за персонала и управлението на услугата, стая за психомоторика, 

стая за индивидуална и групова работа с деца и родители, сервизни помещения.  

Капацитетът на услугата за 2014 г. е 15 места. Ползвателите на услугата са деца на 

възраст до 18 години.  

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 

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. 

Персоналът ангажиран с предоставянето на социалната услуга включва 4,5 щатни 

бройки, като 3 лица са заети на пълно работно време и 2 лица на непълно работно време.  

 

ЦСРИ – 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. 

През 2014 г. капацитетът на услугата се запазва, а именно – 50 места.   През отчетния 

период ползвателите на социалната услуга са 50 лица - деца и младежи с умствена 

изостаналост. 

По-голямата част от потребителите на ЦСРИ са от СИ и Защитените жилища. След 

приключване на 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.  

Щатната длъжност на персонала в ЦСРИ е 15 щатни бройки, от които 14 заети и 1 

незаета щатна бройка за специален педагог. Бройката е била незаета и в периода 2012-2013 г.  

Методическа помощ на работещите се осъществява от ДСП, РДСП, НПО. Извършена 

е супервизия от Фондация Лумос. Има разработена и вътрешна програма за повишаване 

квалификацията. 



28 

 

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. Финансирането на услугата за 2014 г. е 

в размер на 129 950 лв. от държавния бюджет. 

 

ЦСРИ, град Димово 

Доставчик на услугата е община Димово. Ползватели 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.  

Капацитетът на услугата през 2014 г. остава непроменен - 40 места. Ползвателите са 

50 лица. Персоналът включва 8 щатни длъжности на пълно работно време. Персоналът 

получава методическа помощ чрез обучения, интервизии, семинари,  обмяна на опит с други 

ЦСРИ до 6 пъти годишно, а интервизия след всяко обучение посетено от специалист. 

Обученията са организирани от община Димово и отделни фирми за подготовка на 

специалисти.  

Теренът и сградата, където се предоставя социалната услуга, са собственост на 

община Димово, с обща площ - 77,58 кв.м. Ползва се една сграда с 11 помещения.  

Състоянието на материалната база е добро. Финансирането на социалната услуга е изцяло от 

държавния бюджет и за 2013 г. е 103 960 лева. 

 

ЦНСТ за лица с психични разстройства, с. Долни Лом, община Чупрене 

Услугата е държавно делегирана дейност. Ползватели са мъже  и жени с лека и 

умерена степен на психично разстройство.  

Капацитетът на услугата за 2014 г. се запазва на 10 места и е изцяло запълнен.  

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.  

Персоналът включва 9 щатни длъжности на намалено работно време /7 часа/. През 

2014 г. е проведено обучение на персонала от РЗИ Видин на тема: „Отношение, превенция и 

контрол на ХИВ и работа с лица, носители на трансмисивни инфекции”. 

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. Финансирането на услугата за 2014 г. е 83 040 лв. от държавния бюджет. 

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

Услугата е разкрита през 2013 г. и е държавно делегирана дейност. Капацитетът й 

през 2014 г. остава непроменен - 14 места и е изцяло запълнен. Ползвателите са мъже на 

възраст от 31 до 60 години. 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.  

Щатното разписание на центъра включва 12,5 щатни длъжности, от които 12 

длъжности с намалено работно време /7 часа/ и една длъжност на непълно работно време от 4 

часа.  

През 2014 г. е проведено обучение на персонала от РЗИ Видин на тема: „Отношение, 

превенция и контрол на ХИВ и работа с лица, носители на трансмисивни инфекции”. 

Директорът на ЦНСТ е преминал обучение по проект „Програма за управление и качествено 

предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно партньорство и взаимодействие 

между общинските власти и неправителствените организации при предоставянето на 

социални услуги”, финансиран по ОП „РЧР“, изпълняван от ИСДП гр. София.  
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Теренът и сградата, които се ползват от центъра са собственост на община Чупрене и 

включват двуетажна масивна сграда със застроена площ 200 кв.м и дворно място от 2000 кв.м. 

Материалната база е в много добро състояние. Финансирането на услугата за 2014 г. е 116 256 

лв. от държавния бюджет. 

 

Център за временно настаняване – Видин 

Социалната услуга е разкрита е през 2004 г. като държавно-делегирана дейност за 

социална  услуга в общността, резидентен тип. Доставчик на услугата е община Видин. 

Ползватели са бездомни лица в неравностойно социално положение.  

Капацитетът на услугата през 2014 г. е 10 места, а броя на ползвателите през цялата 

година общо е 44 лица. 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.  

Персоналът на центъра включва 7 лица на пълно работно време. Персоналът получава 

методическа помощ чрез консултации със специалисти от направление „Социални услуги и 

здравни дейности“, РДСП и дирекция „Социално подпомагане“ – Видин при необходимост. 

Теренът и двуетажната масивна сграда, 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. През 2014 г. не са предприемани ремонтни дейности. Финансирането на услугата 

от държавния бюджет за предходната година е в размер на 24 430 лева.  

 

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

Услугата е разкрита от 01.06.2010 г. като държавно – делегирана дейност. Доставчик 

на услугата е община Димово. Ползватели са хора с физически увреждания.  

Капацитетът на услугата е 15 места, а ползвателите през 2014 г. са 20 лица. 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. 

Персоналът включва 14 щатни длъжности на пълно работно време, всички от които 

заети. Персоналът получава методическа помощ при необходимост от координаторите на 

АСП и участва в обучителни програми. 

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.  

Бюджетът на социалната услуга за 2014 г. е 124 560 лв., изцяло подсигурени от 

държавния бюджет. 

 

ЦНСТ №1 и ЦНСТ №2, с. Бориловец, община Бойница 

Услугите са разкрити през 2011 г. като държавно-делегирана дейност. Предназначени 

са за възрастни хора с психични разстройства – мъже и жени. Целта на предлаганата социална 

услуга е да бъде осигурена грижа за лица с психични разстройства в среда близка до 

семейната.  

Капацитетът на услугата през 2014 г. не е променят и е по 15 места за ЦНСТ №1 и 

ЦНСТ №2, и е запълнен. 

Персоналът и на двете услуги включва общо 13,5 щатни длъжности, 11 от които са на 

пълно работно време. През предходната година персоналът е преминал специализирано 

обучение. Методическа помощ се получава от ДСП – Кула. 

Двата центъра разполагат с 3 бр. сгради, включващи 7 помещения, собственост на 

община Бойница. Дворът, в размер на 7 531 кв.м е общ за ЦНСТ №1, ЦНСТ №2. Общото 

състояние на материалната база е добро.  

Дейностите, които се предлагат в двата центъра са: осигуряване на постоянно 

обгрижване; терапия, консултиране, ориентиране, информиране и обучение, групова, 
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индивидуална работа и работа на терен, помощ в домакинството, възпитателни, психологични 

и социални дейности. 

Финансирането за 2014 г. е в размер на 132 170 лв. за ЦНСТ №1 и 132 170 лв. за 

ЦНСТ №2. 

 

ЦНСТ, с. Бойница 

Центърът за настаняване от семеен тип в с. Бойница е държавно делегирана дейност. 

Доставчик на услугата е община Бойница, а основната цел на дейността е грижа за лица с 

психични разстройства в среда близка до семейната.  

През 2014 г. капацитетът на центъра не е променян /15 места/ и е изцяло запълнен. 

Персоналът обслужващ ЦНСТ е същият, който обслужва ЦНСТ в Бориловец. През 

предходната година персоналът е преминал специализирано обучение. Методическа помощ се 

получава от ДСП – Кула 

Основните дейности, които се предлагат са осигуряване на постоянно обгрижване; 

терапия, консултиране, ориентиране, информиране и обучение, групова, индивидуална работа 

и работа на терен, помощ в домакинството, възпитателни, психологични и социални дейности. 

ЦНСТ се помещава на втори етаж от жилищен блок в с. Бойница и ползва 3 

апартамента с обща площ 310 кв.м. Помещенията са в добро общо състояние.  

За 2014 г. финансирането на услугата е 132 170 лв. от държавния бюджет. 

 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – с. Ново село 

Социалната услуга е разкрита от юни 2013 г. като държавно делегирана дейност. 

Доставчик на услугата е община Ново село. 

Капацитетът за изминалата година не е променян и е 15 места. Броят на ползвателите 

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.  

Щатният персонал на центъра е 14 щатни длъжности, от които през 2014 г. 13 – на 

пълно работно време и една бройка на непълно работно време.  

За нуждите на центъра се ползва двуетажна масивна сграда, частна общинска 

собственост на община Ново село /бивша поликлиника/. Сградата е отремонтирана, по проект 

на общината, и разполага с 10 спални помещения, дневни на първи и втори етаж, кухня, 

столова, рехабилитационно помещение, кабинет и пр. Центърът е със самостоятелна 

отоплителна система, пречиствателна станция, алармена инсталация за помощ на 

ползвателите. Сградата е напълно обзаведена и оборудвана, за да отговори на специфичните 

нужди и потребности на потребителите на социалната услуга.  

Финансирането на социалната услуга за 2014 г. е 118 768 лв. от държавния бюджет. 

 

Защитено жилище за лица с психични разстройства с. Бойница 

Услугата е държавно делегирана дейност, като неин доставчик е община Бойница. 

Капацитетът на ЗЖ е 10 места и не е променян през предходната година. 

Ползвателите са 10 лица с психични разстройства.  

Основната цел на предоставяната услуга е осигуряване на грижа за лицата в среда 

близка до семейната. Основните дейности, които се предлагат са осигуряване на постоянно 

обгрижване; терапия, консултиране, ориентиране, информиране и обучение, групова, 

индивидуална работа и работа на терен, помощ в домакинството, възпитателни, психологични 

и социални дейности. 

Персоналът на ЗЖ се състои от 6 щатни длъжности, всички заети. 5 от  длъжностите 

са на пълно работно време, а една длъжност, заета от двама работника - на непълно работно 

време. През предходната година персоналът е преминал специализирано обучение. 

Методическа помощ се получава от ДСП – Кула. 
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За нуждите на ЗЖ се ползва сграда публична общинска собственост на 2 етажа. 

Общата площ на терена и сградите е 4 330 кв.м., от които 330 кв.м. жилищна сграда. Дворното 

място е от 4 000 кв.м. Състоянието на материалната база е много добро – ново оборудване и 

обзавеждане, сграда обновена след основен ремонт.  

За 2014 г. финансирането на услугата е 72 425 лв. от държавния бюджет. 

 

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.   

Социалната услуга е насочена към създаване на среда близка до семейната, като 

потребителите на услугата извършват дейности, подпомагани и контролирани от персонала. 

На всеки един от потребителите е осигурена възможност да участва във всички видове 

мероприятия и дейности, които се организират, както в жилището така и извън него. 

Основните дейности са: трудотерапия, работа в градината, отглеждане на животни, 

готвене, хигиенизиране, както и занимателни дейности, свързани основно с ограмотяването 

им. 

Персоналът включва 14 щатни длъжности на пълно работно време, всички от които 

заети. Персоналът получава методическа помощ чрез регулярни консултации с технически 

координатор - социални услуги. Служителите в центъра участват в семинари и осъществяват 

обмяна на опит с други социални услуги. 

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. В 

жилищната сграда има 5 спални помещения, кухня, дневна, стая за персонала, санитарни 

възли. Дворът, с обща площ от 3 971 кв.м включва тревни площи, овощни дръвчета, цветни 

алеи и зеленчукова градина. Състоянието на материалната база отговаря на всички изисквания 

за нормален живот на потребителите.  

Финансирането на услугата за 2014 г.- е 124 560 лв. от държавния бюджет. 

 

Център за настаняване от семеен тип №1 за хора с физически увреждания, с. Балей, 

община Брегово  

Социалната услуга е държавно-делегирана дейност с доставчик община Брегово. 

ЦНСТ се намира на 5 км от град Брегово. Има добра транспортна връзка, включително и 

специализиран превоз.  

Капацитетът на услугата за 2014 г. 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.  

Персоналът на услугата се състои от 14 щатни бройки на пълно работно време, всички 

от които заети през 2014 г. Персоналът получава методическа помощ, посещава обучителни 

курсове и обменя опит с други социални услуги.  

Теренът и сградата, където се помещава ЦНСТ са собственост на община Брегово. 

Сградата е с обща площ 162,79 кв. м и в нея са разположени дневна с трапезария, санитарни 

помещения, дневна стая и пет спални помещения. Дворът е озеленен и добре поддържан. 

Финансирането на услугата за 2014 г.- е 124 560 лв. от държавния бюджет. 
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Център за настаняване от семеен тип №2 за хора с физически увреждания, с. Балей, 

община Брегово  

Социалната услуга е държавно-делегирана дейност с доставчик община Брегово. 

ЦНСТ се намира на 5 км от град Брегово. Има добра транспортна връзка, включително и 

специализиран превоз.  

Капацитетът на услугата за 2014 г. 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.  

Персоналът на услугата се състои от 14 щатни бройки на пълно работно време, всички 

от които заети през 2014 г. Персоналът получава методическа помощ, посещава обучителни 

курсове и обменя опит с други социални услуги. 

Теренът и сградата, където се помещава ЦНСТ са собственост на община Брегово. 

Общото състояние на материалната база е добро. Финансирането на услугата за 2014 г. е 124 

560 лв. от държавния бюджет. 

 

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.   

Целта на социалната услуга е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, 

ефективна защита и социална интеграция на потребителите, осигуряване на дейности за 

постигане на социално включване. В преходното жилище се осигурява 24 –часово обслужване 

- осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика, 

осигуряване на достъп до стоматологични услуги, съдействие за явяване пред ТЕЛК, 

осигуряване на възможност за получаване на пенсии и интеграционни добавки, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми за социално включване, организиране на културни 

и спортни мероприятия, и други дейности за организиране на свободното време, 

осъществяване на трудотерапевтични мероприятия с цел придобиване на трайни навици и 

умения. 

Персоналът на ПЖ се състои от 7 щатни бройки на пълно работно време, всички от 

които заети през изминалата година. Персоналът получава методическа помощ под формата 

на консултации от общинска администрация, ДСП и други социални и медицински 

институции. Има разработена система за повишаване на квалификацията на персонала. 

Служителите участват в специализирани обучителни програми. 

Общата площ на сградата, в която се помещава ПЖ е 524 кв.м. В нея се включват пет 

спални помещения, една занималня, столова, кухненско помещение, склад, санитарни 

помещения, стая за персонала. Общото състояние на материалната база е много добро. 

Финансирането на услугата за 2014 г. е 83 475.40 лв. от държавния бюджет. 

 

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.   

Целта на социалната услуга е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, 

ефективна защита и социална интеграция на потребителите, осигуряване на дейности за 

постигане на социално включване. В преходното жилище се осигурява 24 – часово 

обслужване - осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна 

профилактика, осигуряване на достъп до стоматологични услуги, съдействие за явяване пред 

ТЕЛК, осигуряване на възможност за получаване на пенсии и интеграционни добавки, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, организиране 
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на културни и спортни мероприятия, и други дейности за организиране на свободното време, 

осъществяване на трудотерапевтични мероприятия с цел придобиване на трайни навици и 

умения. 

Персоналът на ПЖ се състои от 5 щатни бройки на пълно работно време, всички от 

които заети през изминалата година. Персоналът получава методическа помощ под формата 

на консултации от общинска администрация, ДСП и други социални и медицински 

институции. Има разработена система за повишаване на квалификацията на персонала. 

Служителите участват в специализирани обучителни програми. 

Общата площ на сградата, в която се помещава ПЖ е 112 кв.м. В нея се включват три 

спални помещения, занималня, столова и санитарни помещения. Общото състояние на 

материалната база е много добро.  

Финансирането на услугата за 2014 г. е 55 582.72 лв. от държавния бюджет. 

 

Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства /ЦНСТЛПР/ - 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 2014 г. е непроменен спрямо 

предходната година -  10 лица.  

Щатното разписание на персонала включва 9 щатни длъжности, от които 8 заети на 

пълно работно време и една вакантна длъжност.  

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. 

 Финансирането на услугата е от държавния бюджет и за 2014 г. е в размер на 83 040 

лева. 

  

Защитено жилище „Надежда”, с. Гомотарци, община Видин 

Услугата е разкрита през 2007 г. като делегирана от държавата дейност. Доставчик на 

услугата е община Видин.  

Капацитетът на ЗЖ 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. 

Персоналът на ЗЖ включва 5 щатни длъжности на пълно работно време, всички от 

които заети. Персоналът получава методическа помощ от специалисти в направление „СУ и 

ЗД“ 

Теренът и сградата ползвани за нуждите на ЗЖ са собственост на община Видин. 

Ползва се една сграда с 13 помещения, с обща площ 230 кв.м. Материалната база е в добро 

общо състояние. Финансирането на услугата е от държавния бюджет и за 2014 г. е в размер на 

53 984 лева. 

 

Защитено жилище „Сбъдната мечта”, с. Гомотарци, община Видин 

Услугата е разкрита през 2009 г. като държавно-делегирана дейност. Доставчик на 

услугата е община Видин.  

Капацитетът на услугата през 2014 г. е непроменен и остава 12 места. Ползвателите в 

ЗЖ са 12 /6 мъже и 6 жени/. 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.  
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Персоналът включва 7 щатни бройки на пълно работно време, всички от които заети. 

В извънщатната численост има 1 лице на длъжност „санитар“. Персоналът получава 

методическа помощ от специалисти в направление „СУ и ЗД“. 

Теренът и сградата ползвани за нуждите на ЗЖ са собственост на община Видин. 

Ползва се една сграда с 22 помещения. Материалната база е в добро общо състояние. 

Финансирането на услугата е от държавния бюджет и за 2014 г. е в размер на 80 976 

лева. 

 

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 2014 г. е непроменен и е 5 места.  

Персоналът на услугата включва 3 щатни длъжности на пълно работно време. Заетите 

лица получават методическа помощ от ДСП, РДСП, НПО. Участват в методически сбирки и 

специализирани обсъждания с цел повишаване на квалификацията и обмяна на опит.  

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. Сградата е санирана и ремонтирана.  

Финансовите средства за 2014 г., отпуснати от държавния бюджет за услугата са в 

размер на 33 740 лв. 

 

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 2014 г. е капацитетът на услугата остава непроменен - 8 места. Ползвателите 

през изминалата година са общо 8 -  6 мъже и 2 жени. Персоналът включва 5 щатни 

длъжности на пълно работно време. Заетите лица получават методическа помощ от ДСП, 

РДСП, НПО. Участват в методически сбирки и специализирани обсъждания с цел повишаване 

на квалификацията и обмяна на опит. 

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.  

Финансовите средства за 2014 г., отпуснати от държавния бюджет за услугата са в 

размер на 53 984 лв.  

 

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. 

Потребителите на услугата са хора с физически увреждания. Услугата цели създаване на 
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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.  

Персоналът включва 4 щатни длъжности на пълно работно време и получава 

методическа помощ чрез консултации с Д”СП” гр. Брегово при необходимост. Супервизия се 

прави в зависимост  от проблемите, които възникват с оглед тяхното решаване от 

квалифициран психолог, който посещава ЗЖ един път месечно. Социалната услуга има 

разработена система за повишаване квалификацията на персонала. Служителите участват в 

семинари, обучителни програми и обмяна на опит. 

Общото състояние на материалната база е много добро. Терена и сградите са 

общинска собственост с обща площ 730 кв.м.  

Финансовите средства за 2014 г., отпуснати от държавния бюджет за услугата са в 

размер на 40 488 лв. 

 

Защитено жилище за мъже 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 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. 

Персоналът включва 6 щатни длъжности на намалено работно време /7 часа/. През 

2014 г. е проведено обучение на персонала от РЗИ Видин на тема: „Отношение, превенция и 

контрол на ХИВ и работа с лица, носители на трансмисивни инфекции”. Директорът на ЗЖ е 

преминал обучения по проекти, изпълнявани от ИСДП – гр. София по ОП „РЧР“ -  „Програма 

за управление и качествено предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно 

партньорство и взаимодействие между общинските власти и неправителствените организации 

при предоставянето на социални услуги” и „Управление, контрол на качеството и възлагане на 

управлението на социалните услуги“. 

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. Финансирането на услугата за 

2014 г. е 67 480 лв. 

 

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 2014 г. остава непроменен -  6 места и е изцяло 

запълнен. 

Основните цели на социалната услуга са: създаване на условия за подпомагане, 

взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната 

услуга; осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на 

загубени социални умения и навици; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на 

живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. 

Общият брой на персонала в ЗЖ е 4 щатни бройки на пълно работно време, всички от 

които заети. Персоналът получава методическа помощ под формата на обучения, обмяна на 

опит, супервизия, консултации и др. от НПО – чужди и от страната, от национални, 

регионални и общински структури в социалната сфера. Организацията доставчик се стреми по 

всякакъв начин да включва персонала в обучения, предоставяни от български и чуждестранни 

организации в социалната сфера. Разработен е план за обучение, повишаване на 

квалификацията и стимулиране на персонала. 
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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.  

Финансирането за 2014 г. е в размер на 40 488 лв.  

През 2014 г. услугата участва в 2 проекта: 

 „Да овластим хората с интелектуални затруднения“ фаза II, финансиран от Open 

Society Foundations. Три лица от персонала и 4 лица от ползвателите на 

социалната услуга са участвали в проекта. 

 „По-близо до работа“, финансиран по ОП „РЧР“. Едно лице от персонала е било 

включено в дейностите по проекта.  

 

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 

предходната година няма промяна в капацитета на услугата. 

Основните цели на социалната услуга са: създаване на условия за подпомагане, 

взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната 

услуга; осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на 

загубени социални умения и навици; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на 

живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. 

Общият брой на персонала в ЗЖ е 4 щатни бройки на пълно работно време, всички от 

които заети. Персоналът получава методическа помощ под формата на обучения, обмяна на 

опит, супервизия, консултации и др. от НПО – чужди и от страната, от национални, 

регионални и общински структури в социалната сфера. Организацията доставчик се стреми по 

всякакъв начин да включва персонала в обучения, предоставяни от български и чуждестранни 

организации в социалната сфера. Разработен е план за обучение, повишаване на 

квалификацията и стимулиране на персонала. 

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. Финансирането за 2014 г. е 

в размер на 40 488 лв.  

През 2014 г. услугата е включена в проект „Да овластим хората с интелектуални 

затруднения“ фаза II, финансиран от Open Society Foundations. Две лица от персонала и 6 лица 

от ползвателите на социалната услуга са участвали в проекта.  

 

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 е 6 места и е изцяло запълнен. През 2014 г. капацитетът не е 

променян.  

Основните цели на социалната услуга са: създаване на условия за подпомагане, 

взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната 

услуга; осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на 

загубени социални умения и навици; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на 

живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. 

Общият брой на персонала в ЗЖ е 4 щатни бройки на пълно работно време, всички от 

които заети. Персоналът получава методическа помощ под формата на обучения, обмяна на 

опит, супервизия, консултации и др. от НПО – чужди и от страната, от национални, 
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регионални и общински структури в социалната сфера. Организацията доставчик се стреми по 

всякакъв начин да включва персонала в обучения, предоставяни от български и чуждестранни 

организации в социалната сфера. Разработен е план за обучение, повишаване на 

квалификацията и стимулиране на персонала. 

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.  

Финансирането за 2014 г. е в размер на 40 488 лв.  

През 2014 г. услугата е включена в проект „Да овластим хората с интелектуални 

затруднения“ фаза II, финансиран от Open Society Foundations. Едно лице от персонала и 5 

лица от ползвателите на социалната услуга са участвали в проекта. 

 

 

3.3. По проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2007-2013г., през 2014 г., са включени всички общини от област Видин, 

като партньори на Агенцията за социално подпомагане. Обхватът на проекта цели да отговори 

на повишеното търсене на услугата личен асистент от хора, които са в невъзможност да се 

самообслужват. 

 

Община Белоградчик - Услугата се предоставя от община Белоградчик, партньор на АСП по 

проект “Подкрепа за достоен живот“ по ОП „РЧР“ 2007-2013 г. и се осъществява на 

територията на град Белоградчик и две от селата към общината. Капацитетът на услугата е 32 

места и е изцяло запълнен. Към 31.12.2014 г. са назначени 32 лични асистенти, които 

обгрижват 34 потребители, а през цялата 2014 година са работили общо 35 лични асистенти, 

които са полагали грижи за 37 потребители. Двама от тях са назначени на 8-часов работен ден, 

като полагат грижи за по две нуждаещи се лица, а останалите 30 лични асистенти са назначени 

на непълен работен ден /6 часа/. Финансовите средства, необходими за предоставянето на 

услугата за предходната година са 150 112,35 лв. и са осигурени от проекта. 

 

Община Видин - Услугата „Личен асистент” се предоставя от Община Видин с безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG 05IPO001-5-2-09 «Алтернативи» и конкретен 

бенефициент - Агенция за социално подпомагане  по Проект „ Подкрепа за достоен  живот”, 

по ОП РЧР 2007-.2013г. Същата е насочена към предоставяне на дейности в семейна среда 

чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" и обхваща 

територията на гр. Видин и съседни села. Към 31.12.2014 г. 96  лични асистенти  обгрижват  

96 нуждаещи се от помощ лица. Всички лични асистенти са преминали необходимото 

специализирано обучение. Изразходваните средства за предходната година са 456 676,61 лв.   

 

Община Грамада - Услугата се предоставя от община Грамада,партньор на АСП по проект 

"Подкрепа за достоен живот" по ОП "РЧР" 2007-2013 г. Към 31.12.2014 г. са назначени 11 

лични асистенти. През 2014г. финансовите средства получени по проект "Подкрепа за достоен 

живот" са в размер на 54 320,13 лв. назначените лични асистенти ежемесечно получават 

методическа помощ от работещите по проекта служители на община Грамада. 

 

Община Макреш - Услугата се предоставя от община Макреш, партньор на АСП по проект 

“Подкрепа за достоен живот“ по ОП „РЧР“ 2007-2013 г. Към 31.12.2014 г. са назначени 8 

лични асистенти.  

 

 

 

 



38 

 

 

Община Бойница - Услугата се предоставя от община Бойница, партньор на АСП по проект 

“Подкрепа за достоен живот“ по ОП „РЧР“ 2007-2013. Капацитетът на услугата за 2014 г. е 8 

места и е увеличена с 2 места, в сравнение с 2013 г. Въпреки увеличението за услугата има 

регистрирани 4 чакащи ползватели.  

Новоназначените лични асистенти преминават въвеждащо обучение и при необходимост им 

се предоставя методическа помощ от координаторите по проекта в община Бойница. 

 

Община Брегово - Услугата се предоставя от община Брегово, партньор на АСП по проект 

“Подкрепа за достоен живот“ по ОП „РЧР“ 2007-2013. Капацитетът на услугата за 2014 г. е 62 

места.  

 

Община Димово - Услугата се предоставя от община Димово, партньор на АСП по проект 

“Подкрепа за достоен живот“ по ОП „РЧР“ 2007-2013. Капацитета на услугата е 27 места и е 

изцяло запълнен. За 2014 г. са регистрирани 10 чакащи ползватели. Назначените лични 

асистенти ежемесечно получават методическа помощ от работещите по проекта служители на 

община Димово. 

Община Кула – Услугата се предоставя от община Кула, партньор на АСП по проект 

“Подкрепа за достоен живот“ по ОП „РЧР“ 2007-2013. Услугата се осъществява на 

територията на град Кула и селата: Чичил, Цар Петрово, Тополовец, Коста Перчово, 

Полетковци, Извор махала и Старопатица. Капацитетът на услугата е 38 места и е изцяло 

запълнен. По програмата са назначени 38 лични асистенти, които са преминали 

специализирано обучение. Финансовите средства, необходими за предоставянето на услугата 

за предходната година са подсигурени както следва: 31 086 лева от общинския бюджет и 

164 784 лева от проекти.  

 

Община Ново село – Услугата се предоставя от община Ново село, партньор на АСП по 

проект “Подкрепа за достоен живот“ по ОП „РЧР“ 2007-2013. Услугата се осъществява на 

територията на петте населени места в общината. Капацитетът на услугата 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. Финансовите средства, необходими за 

предоставянето на услугата за предходната година са 133 196,60 и са осигурени от проекта.  

 

Община Ружинци - Услугата се предоставя от община Ружинци, партньор на АСП по проект 

“Подкрепа за достоен живот“ по ОП „РЧР“ 2007-2013. Капацитета на услугата е 35 места. 

 

Община Чупрене – Услугата се предоставя от община Чупрене, партньор на АСП по проект 

“Подкрепа за достоен живот“ по ОП „РЧР“ 2007-2013. Капацитетът на услугата е 20 места и е 

изцяло запълнен. Финансовите средства, необходими за предоставянето на услугата за 

предходната година са подсигурени от проекта и са на стойност 85 577,28 лева.  
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Приоритетно направление 4: 

Грижа за старите хора 

 

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени 

места в област Видин, чрез: 

 широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и 

достоен живот на старите хора в домашна среда; 

 достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до 

домашната (с максимален капацитет до 20 места). 

 

4.1. Домашен социален патронаж - Услугата е предназначена за лица, навършили пенсионна 

възраст и се финансира от общинския бюджет. 

 

Заети места в домашен социален патронаж в общините от област Видин за 2014 г.: 

 

 

Община 

 

 

Капацитет 

 

Заети 

места 

 

Свободни  

места 

Предоставяне на социални услуги 

Доставка  

на храна 

Битови 

услуги 

Поддържане 

на лична 

хигиена 

Белоградчик 120 134 0 134 134 0 

Бойница 120 96 24 96 0 0 

Брегово 250 40 210 40 40 40 

Видин 200 98 102 98 0 0 

Грамада 90 90 0 90 40 0 

Димово 160 150 10 150 150 20 

Кула 0 0 0 0 0 0 

Макреш 45 30 15 30 30 30 

Ново село 100 56 44 56 56 0 

Ружинци 0 0 0 0 0 0 

Чупрене 60 60 0 60 60 0 

Област Видин 

общо: 

1 145 754 405 754 510 90 

 

В две от общините от област Видин не се предлага услугата Домашен социален патронаж. 

В община Ружинци патронажът е закрит с Решение на Общинският съвет през 2010 г., а в 

община Кула разкриването на услугата през 2010 г. е заложено в общинската и областната 

стратегия за развитие на социалните услуги, но не е изпълнено. По информация от общинската 

администрация услугата не е разкрита и през 2014 г.  
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4.2. Обществени трапезарии 

Ползватели на услугата са: 

1.  Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника 

за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

2.  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за 

осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 

несвързани с трудова дейност /.  

4.  Скитащи и бездомни деца и лица. 

 

Услугата се финансира от Фонд „Социална закрила” към МТСП. Услугата не се 

предоставя в две от общините от областта: Макреш и Ружинци.  

 

 

Обществени трапезарии в общините от област Видин към м.декември 2014 г. 

 

Община  Капацитет Заети места Начин на финансиране 

Белоградчик 90 90 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Бойница 85 85 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Брегово 81 81 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Видин  

/2 общ.трапезарии 

в гр. Видин и гр. 

Дунавци/ 

/108+50/ 158 158 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Грамада 33 33 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Димово 196 196 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Кула 35 35 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Макреш - - - 

Ново село 62 62 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Ружинци - - - 

Чупрене 90 90 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Общо за област 

Видин 

830 830  
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Лица, ползващи услугите на обществените трапезарии  

по целеви групи в област Видин 

 

Община Лица и 

семейства 

подпомагани 

по чл.9 от 

ППЗСП 

Лица с 

доказана 

липса на 

доходи и 

близки да се 

грижат за тях 

Самотно 

живеещи 

лица и 

семейства, 

получаващи 

минимални 

пенсии 

Скитащи и 

бездомни 

лица и деца 

Забележка 

Белоградчик 31 18 41 0  

Бойница 0 0 85 0  

Брегово 19 19 43 0  

Видин в т.ч. 

Дунавци 

0 0 152 6  

Грамада 17 9 6 0 1  

Димово 157 39 0 0  

Кула 14 6 15 0  

Ново село 22 12 28 0  

Чупрене 80 10 0 0  

Общо: 340 113 370 6 1 

  

Общият брой на ползвателите на услугата в област Видин  през декември 2014 г. е 830 

потребители. Основните потребители на услугата „Обществена трапезария“ са лица и 

семейства подпомагани по чл.9 от ППЗСП /40,96%/ и самотно живеещи лица и семейства, 

получаващи минимални пенсии /44,58%/.  

 

4.3. Специализирани институции 

 

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. Сградата, заедно с част от прилежащия терен са 

общинска собственост. Мястото е функционално,  удобно за комуникация със здравни и други 

институции.  

Капацитетът остава непроменен и през 2014 г. е 20 места. Общият брой на 

ползвателите на услугата през годината  е 20 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.  

Персоналът на услугата включва 9 щатни длъжности. Всички длъжности са заети на 

пълно работно време. В извънщатната численост на дома са налице две заети длъжности за 

санитар и огняр на пълно работно време.  

Персоналът текущо получава методическа помощ под формата на консултации от 

експертите в НСУ и ЗД в гр. Видин и ДСП – Видин. В Дома е разработена система за 

повишаване квалификацията на персонала. През 2014 г. директорът е посетил курсове за 

безопасни условия на труд и обучение на тема „Деменции – болест на Алцхаймер“. 
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Социалният работник в дома е посетил курс на тема „Педагогическа и психологическа 

диагностика – иновации и приложение“. Медицинската сестра е участвала в обучение на тема 

„Съвременни аспекти в лечението и обучението на болни със захарен диабет“. 

Теренът и сградата, ползвани за нуждите на дома са собственост на община Видин. 

Домът се помещава в сграда на два етажа с 15 стаи с индивидуални сервизни помещения, 

столова, два къта за отдих, медицински кабинет, помещения за храна. Общото състояние на 

материалната база е много добро. Кухненският бокс е самостоятелна сграда, в която са 

обособени помещения за заготовка на отделните продукти. Площта на двора е около 3 000 

кв.м.  

Финансирането на услугата за 2014 г. е 122 900 лв. от държавния бюджет.  

 

Дом за стари хора – гр. Кула 

Услугата функционира като държавно делегирана дейност с доставчик община Кула. 

Капацитетът на услугата е – 50 места. Броят на ползвателите през 2014 г. е 46 лица.  

Щатното разписание на дома включва 26 длъжности, като от тях през 2014 г. са заети 

24 щатни длъжности. Незаети продължават да са 2 щатни длъжности „санитар“. Персоналът 

получава методическа помощ от общинска администрация Кула, ДСП-Кула, РДСП. 

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 – 

санирана сграда, след основен ремонт, с PVC дограма, добре поддържан, озеленен двор с 

паркова площ.  

Финансирането на услугата за последната бюджетна година е 307 250 лв. от държавния 

бюджет. 

 

Дом за стари хора с. Дреновец, община Ружинци 

Услугата е разкрита през 2003 г. и е предназначена за възрастни хора, които нямат 

възможност да се обслужват сами. Доставчик на услугата е община Ружинци. Броят на 

ползвателите за 2014 г. е 21 лица при капацитет – 23. Две лица са регистрирани като чакащи 

ползватели през предходната година.  

Услугите, които се предлагат в дома са постоянна грижа за ползвателите, медицинско 

обслужване и наблюдение, групова и индивидуална работа, помощ в домакинството, социални 

дейности.  

Персоналът включва 10,5 щатни и 1 извънщатна длъжност. Общата площ на терена и 

сградата е 2 951 кв.м., собственост на Община Ружинци. Сградата разполага с 81 бр. 

помещения. Материалната база е добра. Извършват се частични ремонти. Услугата 

функционира като държавно делегирана дейност.  

Финансирането на услугата за последната  бюджетна година е 141 335 лв. от 

държавния бюджет. 

 

Дом за стари хора, с. Гара Орешец, община Димово 

Доставчик на услугата е Община Димово. Разкрита е през 2007 г. В домът се  

предоставя набор от услуги услуги на лица, навършили възраст за придобиване право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст. Усилията на екипа на ДСХ са насочени основно към 

личността на пребиваващите в Дома, за да се чувстват последните комфортно и удобно. 

Екипът от квалифицирани професионалисти осигурява 24 часова грижа за потребителите и 

създава подходящи условия за социални контакти на потребителите на услугата.  

В дома на старите хора се предоставят грижи за задоволяване на индивидуалните им 

потребности – хранене, здравни, социални, рехабилитационни, потребности от отдих, 

творчески, културни, трудотерапевтични умения и пр. Предоставя се възможност за 

самостоятелно организиране на свободното време (осигурени книги, абонамент за вестници и 

списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми, и др.). 
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Основната цел на услугата е задоволяване на ежедневните потребности на 

потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да 

се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напуснали активния 

живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и 

да им осигури условия за взаимопомощ.  

Капацитетът на Дома е 30 места и през 2014 г. е изцяло запълнен. Персоналът включва 

13 щатни длъжности /12 на пълно и 1 на непълно работно време/. По извънщатно разписание 

на Дома работят невролог на непълно работно време и санитар на пълно работно време. 

Персоналът получава методически насоки от Община Димово, Дирекция „Социално 

подпомагане” Димово, РД ”СП” Видин, при посещения на семинари и обучения от 

неправителствени организации организирани от Община Димово, АСП София и др. 

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, 

отремонтиран е частично покрива на сградата, извършвани са козметични ремонти на спалните 

помещения, санитарните възли и баните. В процес на оборудване е рехабилитационният 

център.  

Финансирането на ДСХ за 2014 г. е 184 350 лв. от държавния бюджет. 

 

4.4 Услуги в общността 

 

Дневен център за стари хора, гр. Димово 

Услугата е разкрита през м. 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 предходната година 

капацитетът не е променян. 

Основната цел на услугата е ограничаване социалната изолация на възрастните хора, 

организиране на свободното им време и лични контакти.  

Персоналът включва две щатни длъжности на пълно работно време.  

Общата площ на терена и сградата е 169,96 кв.м, собственост на община Димово. 

Състоянието на материалната база е добро.  

За 2014 г. финансовите средства от държавния бюджет са 30 740 лв. 

  

Дневен център за стари хора, с. Гара Орешец, община Димово 

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.  

Персоналът включва 2 щатни длъжности /1 на пълно и 1 на непълно работно време/. 

Заетите получават методическа помощ и насоки от община Димово, ДСП – Димово, РДСП. 

Персоналът участва в обучения, организирани от НПО, община Димово, АСП – София. 

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. Финансирането на социалната услуга е изцяло от 

държавния бюджет и за 2014 г. е 30 740 лв. 

 

Дневен център за стари хора, гр. Белоградчик 

Услугата е разкрита през 2008г. и е предназначена за лица в пенсионна възраст. 

Функционира като държавно делегирана дейност с доставчик община Белоградчик. 

Капацитетът е 20 места. Броят на ползвателите през 2014 е 21 лица.  Съгласно заповед 

на кмета на община Белоградчик предходната година в центъра е настанено едно лице над 

капацитета на услугата. Пълната месечна издръжка, освен таксата, която заплаща лицето, е за 

сметка на община Белоградчик.  
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ДЦСХ – Белоградчик предлага следните услуги: дневна грижа, организиране на 

занимания по интереси, подпомагане при извършване на административни услуги, 

организиране на индивидуални и групови консултации със здравни специалисти, здравна 

профилактика, организиране на информационни и културни мероприятия.  

Щатните длъжности в дневния център са 2. Заетите са както следва: директор на 

пълно работно време, медицинско лице на непълно работно време и хигиенист – на непълно 

работно време. През 2014 г. директорът на ДЦСХ е участвал в специализирано обучение в гр. 

Враца. 

Общата площ на терена и сградите е 174 кв.м, собственост на Община Белоградчик. 

Състоянието на материалната база е много добро и включва 8 бр. помещения. Финансирането 

на услугата за последната бюджетна година е 41 523 лв. от държавния бюджет. 

 

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.  

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. 

Персоналът на дневния център включва 12 щатни длъжности на пълно работно време, 

всички от които заети. На граждански договор към центъра работят 3 лица. Персоналът 

получава методическа помощ  под формата на обучения, обмяна на опит, супервизия, 

консултации и др. от НПО – чужди и от страната, от национални, регионални и общински 

структури в социалната сфера. Организацията доставчик се стреми по всякакъв начин да 

включва персонала в обучения, предоставяни от български и чуждестранни организации в 

социалната сфера. Разработен е план за обучение, повишаване на квалификацията и 

стимулиране на персонала.  

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. Финансирането на услугата през 2014 г. е 175 650 лв. от 

държавния бюджет.   

През 2014 г. услугата участва в 2 проекта: 

 „Да овластим хората с интелектуални затруднения“ фаза II, финансиран от Open 

Society Foundations. Десет лица от персонала и 19 лица от ползвателите на 

социалната услуга са участвали в проекта. 

 „По-близо до работа“, финансиран по ОП „РЧР“. Четири лица от персонала са 

били включени в дейностите по проекта.  

 

4.5. Национална програма „Асистенти за хора с увреждания”  

 

През 2014 год. по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” в област 

Видин са работили като „Лични асистенти” общо – 94 лица, в девет от единадесетте общини, 

/без община Бойница и Макреш/: 
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Лични асистенти по НП  „Асистенти за хора с увреждания” в област Видин през 

2014г. 

Община  Брой лични асистенти 

Община Белоградчик   1 

Община Бойница    0 

Община Брегово    5 

Община Видин    55 

Община Грамада    2 

Община Димово    13 

Община Кула    5 

Община Макреш   0 

Община Ново село    2 

Община Ружинци   10 

Община Чупрене    1 

Общо: 94  

 

4.6. Процедура „Помощ в дома” по ОП „Развитие на човешките ресурси“  

 

  Процедурата „Помощ в дома“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ цели да създаде 

устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за 

хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална 

изолация. През 2014 г. в четири общини от област Видин е осигурена устойчивост по проекта и 

потребителите и домашните санитари са както следва: 

 

Община Заложен брой потребители 

по проекта 

Брой на домашни 

санитари  

Видин 16 8 

Белоградчик 16 8 

Бойница  4 2 

Брегово 6 3 

Общо: 42 21 
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Открити, закрити и промяна на вида и капацитета на СИ и социалните услуги в 

общността, делегирани от държавата дейност през 2014 г.  

 

През 2014 г.: 

 по Проект  „Нов дом” на община Видин, изпълняван по Оперативна програма 

«Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., схема BG051PO001-5.2.12-0056-C0001 

«Разкриване на социални услуги в общността» - със срок на Проекта 31.12.2014 г. в 

община Видин са разкрити: 

 ЦНСТ ”Зора” за деца и младежи с умствена изостаналост с капацитет 12+2 места;           

 ЦНСТ ”Дъга” за деца и младежи с умствена изостаналост с капацитет 12+2 места; 

 ЗЖ „Вяра,надежда и любов” за лица с умствена изостаналост с капацитет 8 места. 

В посочените услуги са изведени деца и младежи от ДДУИ с. Гомотарци и ДДУИ гр. 

Кула, като предстои закриването на двете институции през 2015 г. От 01.01.2015 г. 

посочените три услуги са държавно делегирана дейност.  

 

 в община Кула е изградено ЗЖ за лица с умствена изостаналост по проект „Грижи за 

по-добро бъдеще“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с капацитет 8 

места. В услугата са изведени деца и младежи от ДДУИ – Кула.  

 

 В община Белоградчик е изграден ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. Центърът е 

изграден по проект „Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Белоградчик”. Проектът е 

осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”. 

Капацитетът на изградения ЦНСТ е 14 места. 

 

В област Видин през 2014 г. като държавно делегирана дейност не са разкрити нови 

услуги. Няма промяна във капацитета на действащите и не са закривани услуги през 

отчетният период. 

 През 2014 г. са осиновени 34 деца, от тях 22 деца в страната и 12 международно 

осиновени.  

Към месец декември 2014 г. в специализирани институции за деца има настанени общо 

– 63 деца. 
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ТАБЛИЦА 1 

 

Постигане на планирания капацитет по видове социални услуги за 2015 г.  

към края на 2014 г. в област Видин 

 

Вид на 

услугата 

Общ за областта капацитет на услугата към Планиран 

капацитет 

общо за 

областта 

за 

периода 

2010-2015 

г. 

% на 

постигане на 

планирания 

капацитет за 

2015 г. 

31.12. 

2010 г. 

31.12. 

2011 г. 

31.12. 

2012 г. 

31.12. 

2013 г. 

31.12. 

2014 г. 

Услуги в общността 

ЦОП 45 45 85 85 85 310 27,42 

ЦСРИ 90 125 165 155 155 235 65,96 

ЦНСТ 31 77 129 190 190 87 218,39 

ДЦДМУ 95 79 55 55 55 100 55,00 

ЗЖ, ПЖ, 

НЖ,КЦ 

87 83 105 127 127 205 61,95 

ЦРДУ 15 15 15 30 30 15 200,00 

ЗМБ 0 0 0 0 0 6 0,00 

ЦВН 10 10 10 10 10 30 33,33 

ДЦСХ 60 60 60 60 60 220 27,27 

ДЦЛФУ 12 30 30 30 30 27 111,11 

     

 

   

 

Специализирани институции 

 

Вид на услугата Общ за областта капацитет на услугата към Планиран 

капацитет 

общо за 

областта за 

периода 

2010-2015 г. 

% на 

намален

ие за 

2014 г. 

спрямо 

2010 г. 

31.12.  

2010 г. 

31.12.               

2011 г. 

31.12. 

2012 г. 

31.12.  

2013 г. 

31.12. 

2014 г. 

ДДЛРГ 90 60 55 35 35 0 61,11 

ДДУИ 97 97 97 97 97 0 0,00 

ДМСГД 88 100 100 80 80 15 - 20 9,1 

Домове за хора с 

умствена изостаналост  

200 200 200 173 173 0 13,5 

Домове за хора с 

психични разстройства 

60 30 0 0 0 0 100,00 

Домове за хора с 

деменция 

50 35 35 35 35 0 30,00 

Дом за стари хора с 

физ. увреждания 

50 30 0 0 0 0 100,00 
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 Общ за областта капацитет на услугата към Планиран 

капацитет 

общо за 

областта за 

периода 

2010-2015 г. 

% на 

постига

не на 

планира

ния 

капацит

ет за 

2015 г. 

 31.12.  

2010 г. 

31.12.               

2011 г. 

31.12. 

2012 г. 

31.12. 

2013 г. 

31.12.  

2014 г. 

ДСХ 103 123 123 123 123 237 51,9 

        

        

 

Други услуги в общността 

 

Вид на услугата Общ за областта капацитет на услугата към Планиран 

капацитет 

общо за 

областта за 

периода 

2010-2015 г. 

% на 

постига

не на 

планира

ния 

капацит

ет за 

2015г. 

31.12.  

2010 г. 

31.12.               

2011 г. 

31.12. 

2012г. 

31.12. 

2013г. 

31.12. 

2014г. 

Кабинети за семейно 

планиране 

0 0 0 0 0 2 

кабинета 

0 

Център за ранна 

интервенция за деца с 

увреждания 

0 25 25 0 0 50 0 

Здравни и трудови 

медиатори 

7 0 2 4 4 13 31 

Социални 

(обществени) 

трапезарии 

749 749 749 1122 830 1110 75 

 

Професионални 

приемни родители 

2 11 8 23 25 - - 

Патронаж 1500 1420 1120 1180 1145 1800 64 

Центрове за развитие 

на ромски общности 

0 0 0 0 0 4  

центъра 

0 

Младежки здравен 

център 

0 0 0 0 0 1  

център 

0 

 

Забележка: %-та на изпълнение отчита постигнатия капацитет на услугите към края 2014 

г. спрямо планирания капацитет за 2015 г.  

 

 

Изводи:  

Услуги в общността 

Преизпълнение на заложените индикатори се регистрира при социалните услуги – ЦНСТ, 

ЦРДУ и ДЦЛФУ.   
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Специализирани институции 

И през 2014 г. продължава процеса на деинституционализация на деца и младежи с 

умствена изостаналост от ДДУИ - с. Гомотарци и ДДУИ - гр. Кула. Потребителите се извеждат 

в социални услуги от резидентен тип. През 2015 г. предстои закриването на двете институции. 

 

Други услуги в общността 

В раздел Други услуги в общността през 2014 г. отново най-високо е изпълнението на 

услугите обществена трапезария и домашен социален патронаж – съответно 75 % и 64 %.  

Предходната година не са предприети дейности във връзка с разкриването на Кабинети за 

семейно планиране, Центрове за развитие на ромски общности и Младежки здравен център.  

 

 

 

Изводи и препоръки 
 

1. ИЗВОДИ: 

 

Предвид социално-икономическото развитие на област Видин, включително 

демографските характеристики на района през последните години, в процеса на изпълнение на 

стратегията по естествен път се формират отклонения от зададени приоритети, без обаче да се 

регистрира отпадане на необходимостта на тези приоритети.  

Продължава положителната тенденция на добро сътрудничество между всички 

заинтересовани страни в социалната сфера. Местните власти поемат основната отговорност за 

изпълнението на мерките за социално включване и развиват интегрирана политика за подкрепа 

на децата и лицата чрез комбиниране на различни видове социални услуги. 

 

В област Видин общият брой на предлаганите социални услуги /държавно-делегирана 

дейност/ през 2014 г. е 56, услугите за възрастни хора са 35, а за деца - 21. Броят на 

специализираните институции е 9 - 3 за деца и 6 за възрастни хора. На територията на областта 

са създадени условия за предоставяне на грижи за възрастни хора, чрез дейностите предлагани 

в дневни центрове и защитени жилища. Социалните услуги в общността приоритетно са 

насочени към задоволяване потребностите на възрастни хора с увреждания, но се  развиват  и 

услугите за деца и младежи с отклоняващо се поведение; на деца в риск за отпадане от 

училище и деца жертви на насилие. 

Дейностите планирани за изпълнение за учебната 2014/2015 година  в училищата и 

детските градини целят обхват и задържане на учениците в училище, намаляване 

безпричинните отсъствия на учениците от училище, мотивирането на учениците за постигане 

на по-добри резултати на националните външни оценявания,  приобщаване на учениците към 

училищната общност, ангажиране и изграждане на чувство на съпричастност у родителите към 

училището.  

Всички училища от региона са предприели мерки за ограничаване броя на учениците, 

които напускат училище, чрез формиране на училищни политики, планиране и осъществяване 

на дейности, които са насочени конкретно към учениците в риск, реинтеграцията и 

осигуряването на равен достъп до образование. 
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1.1. Териториален разрез по общини за 2014 г.: 

 

 Община Белоградчик: 

В община Белоградчик има действащи една специализирана институция за деца и една 

за лица. В общността има разкрити две услуги  - Преходно жилище за деца и Дневен център за 

стари хора.  

През 2014 г. няма разкрити нови социални услуги. И през предходната година не са 

осигурени средства за изграждане на двете ЦНСТ, в които следва да се изведат потребителите 

на ДДЛРГ – гр. Белоградчик. 

Обезпечено е нормалното протичане на дейностите по проект „Детство за всички” в 

резултат на което през 2014 г. е изграден ЦНСТ за деца и младежи с увреждания.  

Общината е осигурила устойчивост на Програма „Помощ в дома”. 

 

 Община Бойница: 

В община Бойница има четири услуги от резидентен тип за лица с психични 

разстройства, които са разположени по две в с. Бойница и в с. Бориловец.  

През 2014 г. в община Бойница няма разкрити нови социални услуги.  

Общината е осигурила устойчивост на Програма „Помощ в дома”. 

 

 Община Брегово: 

Шест са социалните услуги от резидентен тип за лица  в община Брегово. На 

територията на общината е и Домът за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Куделин с 

капацитет 173 места. На територията няма разкрити услуги за деца.  

През 2014 г. в общината няма разкрити нови социални услуги.  

Общината е осигурила устойчивост на Програма „Помощ в дома”. 

 

 Община Видин:  

На територията на община Видин се предоставят най-голям брой социални услуги – 20 

броя като ДДД  в края на 2014 година и 3 социални услуги по проект. От държавно-

делегираните преобладават социални услуги в общността – 18, като 8 са за възрастни и 10 - за 

деца. Специализираните институции са две – 1 за деца и 1 за възрастни.  

През 2014 г. по Проект  „Нов дом” на община Видин, изпълняван по Оперативна 

програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., схема BG051PO001-5.2.12-0056-

C0001 «Разкриване на социални услуги в общността» - със срок на Проекта 31.12.2014 г. в 

община Видин са разкрити: 

• ЦНСТ ”Зора” за деца и младежи с умствена изостаналост с капацитет 12+2 места;           

• ЦНСТ ”Дъга” за деца и младежи с умствена изостаналост с капацитет 12+2 

места; 

• ЗЖ „Вяра, надежда и любов” за лица с умствена изостаналост с капацитет 8 

места. 

В тях са настанени потребители на ДДУИ – с. Гомотарци и ДДУИ – гр. Кула. 

Общината е осигурила устойчивост на Програма „Помощ в дома”. 

 

     Община Грамада: 

 В общината няма разкрити социални услуги от резидентен тип и специализирани 

институции. 

 

 Община Димово: 

В община Димово се предоставят 6 социални услуги, от които социални услуги в 

общността - 5 и 1 специализирана институция.  ЦСРИ - Димово е с целева група деца и лица, 

другите услуги на територията на общината са насочени само към  възрастни лица. 

През 2014 г. в община Димово няма разкрити нови социални услуги. 
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 Община Кула: 

В община Кула действащите социални услуги са 5, от тях специализирани институции 

са 2 и 3 са социалните услуги в общността. ЦСРИ е за деца и младежи с увреждания, а двете 

Защитени жилища са за лица с умствена изостаналост.  

През 2014 г. е изградено ЗЖ за деца и младежи с умствена изостаналост по проект 

„Детство за всички”.  

 

 Община Макреш: 

В общината няма разкрити социални услуги от резидентен тип и специализирани 

институции. 

 

 Община Ново село: 

В община Ново село социалните услуги в общността са общо 6 /5 за деца и 1 за 

възрастни хора/.  

През 2014 г. в община Ново село няма разкрити нови социални услуги. 

 

 Община Ружинци:  

В община Ружинци има действаща една специализирана институция - Дом за стари 

хора.  

През 2014 г. няма промяна в социалните услуги и не са разкрити нови.  

 

 Община Чупрене: 

В община Чупрене има действащи три услуги от резидентен тип, от тях - две за лица с 

психични разстройства и една услуга за лица с умствена изостаналост.  

През 2014 г. няма разкрити нови услуги.  

Предходната година е изграден ЦНСТ в с. Върбово и предстои през 2015 разкриването 

на социалната услуга. 

 

 

1.2. През 2014 г. по отношение изпълнението на Областна стратегия за развитие 

на социалните услуги 2010-2015 г. е извършено: 

 Нови социални услуги, разкрити по проекти през 2014 г.: 

 Община Видин - по проект „Нов дом“ са разкрити и са настанени потребители в два 

ЦНСТ и ЗЖ в град Видин. Потребителите са изведени от ДДУИ – гр. Кула и ДДУИ – с. 

Гомотарци, община Видин. 

 Община Белоградчик – по проект е изградено ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. 

Потребителите ще бъдат изведени от ДДУИ – гр. Кула и ДДУИ – с. Гомотарци, 

община Видин; 

 Община Кула – в общината е изградено ЗЖ. Потребителите ще бъдат изведени от  

ДДУИ – гр. Кула. 

 

 Подобрени са условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни 

хора, самотно живеещите  и хора с увреждания  чрез използване  услугите на Домашен 

социален патронаж, Домашен помощник и Личен асистент. 

 През 2014 г. в общините Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин е осигурена 

устойчивост по Програма „Помощ в дома”. 

 В област Видин се развива предоставянето на социална услуга „Приемна грижа”.  

 През 2014 г. се запазва тенденцията на намаляване на относителния дял на 

отпадналите от училище ученици. 
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2. ПРЕПОРЪКИ 

 

Във връзка с осъществения мониторинг на предлаганите социалните услуги на 

територията на област Видин през 2014 г. и с оглед на заложените индикатори в ОСРСУ, 

посочените по-долу препоръки в по-голямата си част припокриват препоръките, изведени и в 

мониторинговите доклади от предходните години. 

 

Конкретни насоки за работа: 

 

 Да се изследват от общинските администрации ежегодно потребностите при 

планиране  вида и обхвата на социалните услуги. През 2015 г. да се разработи Анализ на 

потребностите от социални услуги във всяка община за нуждите на областното планиране за 

периода 2016-2020 г. Анализите следва да бъдат приети от общинските съвети.  

 Да продължи реформирането и преструктурирането на съществуващи 

специализирани институции за деца и лица (ДДЛРГ гр. Белоградчик; ДВХД - с. Салаш, 

ДВХУИ - с. Куделин, ДСХ - Кула); 

 Да бъдат закрити през 2015 г. ДДУИ с. Гомотарци и ДДУИ гр. Кула; 

 В общините, в които предстои закриване на специализирани институции, да се 

осигури ефективно използване на сградния им фонд, чрез разкриване на нови социални услуги 

в общността; 

 Да се доизградят и разкрият двата нови ЦНСТ в гр. Белоградчик; 

 Да се предприемат действия от Община Видин за създаване на звено „Майка и 

бебе”, заложено за разкриване с териториален обхват област Видин; 

 Да се насочат усилията на община Димово към разкриване на социални услуги за 

деца и майки, предвид демографския профил на общината и наличието на потребители от 

уязвими групи; 

 Да се предприемат мерки от община Грамада и община Макреш за разкриване на 

социални услуги през 2015 г., предвид демографския профил на общините и наличието на лица 

от уязвими групи; 

 Да се разкрие услугата Домашен социален патронаж в общините Кула и 

Ружинци, предвид застаряващото население в тези общини и нуждата от такъв вид услуги за 

населението; 

 Общинските администрации на Ружинци и Макреш да предприемат мерки, при 

отваряне на финансираща програма и да кандидатстват за разкриване на обществени 

трапезарии, предвид застаряващото население и необходимостта от такъв тип услуги за 

възрастни и социално слаби лица и семейства; 

 Да се продължи и през 2015 г. предоставянето на услугата обществена 

трапезария в общините от област Видин;  

 При разкриване на схема за безвъзмездно финансиране за дейностите домашен 

помощник, социален и личен асистент общините да се възползват и кандидатстват за 

разкриване на услуги от подобен тип; 

 Да се предприемат мерки за реализиране на дейностите, заложени в ОСРСУ, 

насочени към етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи с фокус към 

ромската общност – създаване на Центрове за развитие на уязвими общности, назначаване на 

здравни медиатори и др.дейности и услуги, стимулиращи интеграцията и социалното 

включване. 

 

Общи насоки за работа: 

 

 Да продължи ефективно използване на финансиране от Структурните фондове на 

ЕС и от различни национални и донорски програми в областта на социалните услуги;  
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 Да се осигури добро управление на наличните ресурси и стимулиране  участието 

на всички заинтересовани страни; 

 Да се осигурят условия за стимулиране и развитие на НПО сектора в сферата на 

социалните услуги; 

 Да се насърчават доброволчески практики и осъществяване на по-тясно 

взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на ефективността и 

качеството на социалните услуги; 

 Да се разкрият междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от 

повече от една община чрез изграждане на междуобщинско партньорство; 

 Да се инициират и развият смесени междусекторни услуги и/ или мерки 

(проекти) за социално включване на уязвими общности и рискови групи; 

 Да се разшири обхвата на предлаганите дейности според индивидуалните 

интереси на потребителите; 

 Представяне на добри практики и трансфер на знания и опит с цел активиране на 

общините в област Видин за разкриване на нови социални услуги и повишаване на качеството 

на съществуващите; 

 Да се осигурят възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри 

практики, с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление на социалните 

услуги и на доставчиците; 

 Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия, 

като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за подобряване 

качеството на предоставяните услуги. 


