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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА 

 

Механизмът за периодичен преглед, неговите цели и задачи са разписани в Областната 

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

Съгласно Раздел 6 на ОСРСУ степента на изпълнение на стратегията се отчита ежегодно 

чрез изготвяне на мониторингов доклад. Докладът се изготвя до края на април всяка година, 

като се мониторира състоянието на социалните услуги през предходната година. Докладът се 

изготвя и приема от звеното за мониторинг и се представя пред Областния съвет за развитие 

на област Видин.  

След приемането му Годишният мониторингов доклад се публикува на интернет 

страницата на Областна администрация Видин. 

Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка, съгласно Областната 

стратегия за социалните услуги в област Видин за периода 2016-2020  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. 

 

Настоящият мониторингов доклад е първият, отчитащ изпълнението на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин /2016-2020 г./. Той представя 

състоянието на мрежата от социални услуги в областта към 31.12.2016г. и реализираните 

дейности през 2016г. по трите стратегически цели на Стратегията и разписаните към тях 

конкретни цели:  

 

Стратегическа цел 1: Грижа за децата. 

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

задържането им в биологичното семейство. 

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

Оптимизиране капацитета на специализираните институции за деца в област Видин. 

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

област Видин. 

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

  

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

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

увреждания в област Видин. 

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

увреждания и лица в рискови групи. 

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

в рискови групи. 

 

Стратегическа цел 3: Грижа за старите хора. 

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

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

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

грижа в среда, близка до домашната. 



4 

 

 

Стратегическа цел 1: 

Грижа за децата 

 

Стратегическа цел 1: Грижа за децата. 

 

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

задържането им в биологичното семейство. 

 

 

 Дейност на Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към МБАЛ 

„Св. Петка” АД – гр. Видин 

 

В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве, 

финансирана от Министерство на здравеопазването през м. септември 2015г. на територията 

на МБАЛ „Св. Петка“ АД - гр. Видин със Заповед на Изпълнителния директор на лечебното 

заведение е създаден Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве с оглед 

осигуряване на комплексно обслужване на бременни жени и деца, като същият функционира  

през цялата 2016г., както и до настоящия момент.  

В Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве работят координатор, 

психолог и социален работник, като се осъществяват следните дейности:  

- Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с 

хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното 

болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение; 

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца и бременни жени, 

хоспитализирани в болницата; 

- Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински 

специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и 

бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома 

по искане на лекар от друго лечебно заведение. 

По програмата се финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, 

възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен 

прегледа, извършен по реда чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 26/ 14.06.2007 г. за предоставяне на 

акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. 

Здравно-консултативният център е достъпен, както за здравноосигурени, така и за 

здравнонеосигурени жени. 

 

 Дейност на Координационен механизъм по деинституционализация, създаден към 

Областна администрация Видин 

 

Със Заповед № РД09/73/12.05.2015г. на Областния управител на област Видин е 

създаден Областен координационен механизъм по деинституционализация към Областна 

администрация Видин в партньорство със Сдружение „Надежда и домове за деца – клон 

България”. Постоянни членове на Координационния механизъм са представители на 

общините на територията на област Видин,  дирекция „Социално подпомагане” – Видин, 

отделите за закрила на детето в област Видин, Регионално управление на образованието,  

Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на МВР, Дома за медико-социални грижи 

за деца във Видин и на неправителствените организации, предоставящи социални услуги в 

подкрепа на деца и семейства на територията на област Видин. Целта на ОКМД е да осигури 

ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на 
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политиките за деинституционализация, като прилага система за междуинституционално 

рефериране на конкретни случаи за комплексно и бързо проследяване на всеки един от тях.  

През 2016г. са проведени 5 заседания на ОКМД /на 20.04.2016г., 28.06.2016г., 

31.08.2016г., 07.12.2016г. и 20.12.2016г./. На заседанията са разгледани Актуализираният 

план за действие в изпълнение на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализацията на децата в Република България” и 2 конкретни казуса, касаещи 

възникнали затруднения - 1) при грижата за 3 деца в приемни семейства; 2) и в процеса на 

реинтеграция в биологичното им семейство на 2 деца, настанени в приемни семейства.  

През м. септември 2016г. членовете на ОКМД взеха участие в обучение, организирано 

от Сдружение „Надежда и домове за деца – клон България”.  

 

 Дейност на неправителствената организация „Надежда и домове за децата – клон 

България”, работеща на територията на област Видин по отношение 

деинституционализацията на грижите за децата 

 

Организацията е инициатор на учредяването на Областен координационен механизъм по 

деинституционализация към Областна администрация Видин и участва активно в неговото 

функциониране. 

От януари 2016г. организацията извършва и друга дейност на територията на областта – 

„Активна семейна подкрепа”. Тя има своите три посоки: реинтеграция, превенция на 

изоставянето и превенция на институционализацията. Броят на семействата, които са 

подкрепени, с цел реинтеграция в биологичните семейства, е 4. За периода януари 2016 – 

януари 2017г. броят на семействата, подкрепени да не изоставят децата си, е 16. Броят на 

децата, за които е предотвратено попадането в институция, е 6. Освен пряката подкрепа за 

обгрижване на децата във възрастовата група 0-3 години, е оказвана и цялостна подкрепа по 

грижите и за другите деца в семейството, както и подкрепа на родители и близки, с цел все 

по-успешно да функционират в обществото и да полагат по-добра грижа за децата си. 

Подпомогнати са 54 непреки потребители, от които 26 деца и 28 възрастни, грижещи се за 

тях, част от дейностите по превенция на изоставянето; както и 12 възрастни, част от 

дейностите по подкрепа за реинтеграция. 

През 2016г. е  проведено обучение от два модула, предназначено за социални работници 

от ОЗД и доставчици на социални услуги. Първият модул е на тема: „Активна семейна 

подкрепа” /16.05. – 17.05.2016г./, а вторият – „ДИ и алтернативни форми на грижа” /06.06. – 

07.06.2016г./  

Проведени са обучения и на две от социалните услуги -  ЦСРИ за деца и възрастни и 

ЦСРИ за деца. Обученията са проведени по заявка от социалните услуги, и са на следните 

теми съответно -  „Позитивни и мотивирани в предоставянето на ефективни, трансформиращи 

услуги за хората със специални потребности” /в ЦСРИ за деца и възрастни – 09.02.- 

10.02.2016г./ и „Справяне с проблемно поведение при деца от институции (настанени в 

приемно семейство или в социална услуга от общността от резидентен тип)” /в ЦСРИ за деца– 

31.05. – 01.06.2016г./ 

В средата на месец август 2016г. е проведена междуинституционална среща за 

сътрудничество, в която взеха участие членовете на екипите по приемна грижа /проект 

„Приеми ме - 2015”/ към Общините Видин, Ново село и Белоградчик, част от екипа на 

КСУДС и представители на организация „Надежда и домове за децата – клон България”. 

Срещата е с цел обсъждане на предизвикателствата пред приемната грижа, обмяна на опит и 

обсъждане на казуси от практиката на участниците. В рамките на срещата са представени и 

добри практики на приемни семейства, в които има настанени деца с увреждания. 

През 2016г. организацията съдейства дарение от лаптопи да достигне до 4 деца в риск – 

настанени в приемни семейства от област Видин. Със съвместните действия на фондация 

„Подкрепа за реализация”, Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин и 

„Надежда и домове за децата - клон България” са организирани и направени дарения на 
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всички семейства, обект на съвместната подкрепа. Получени и предадени бяха и дарения от 

десетки граждани, които имаха за свое основно желание дарените неща да достигнат и 

подпомогнат децата и семействата в нужда. В началото на месец септември 2016г. постъпи 

дарение от играчки, което, по волята на дарителите, достигна до 3 от социалните услуги в 

град Видин. Подаръци получиха над 40 деца, ползващи социалните услуги. 

 

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

Оптимизиране капацитета на специализираните институции за деца в област Видин. 

 

През 2016г. в област Видин функционират две специализирани институции за деца: 

 

- Дом за деца, лишени от родителска грижа – гр. Белоградчик; 

- Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Видин. 

 

Съгласно Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин (2016-

2020г.) и двете институции са заложени за закриване до края на периода на действие на 

Стратегията – 31.12. 2020г. 

 

В изпълнение на целите на Стратегията през 2016г.: 

- Намален е капацитетът на Дома за медико-социални грижи за деца от 80 на 40 

места; 

- Със Заповед на Изпълнителния директор на АСП е преустановено настаняването на 

деца в ДДЛРГ - гр.Белоградчик. 

 

 Специализирани институции в област Видин: 

 

1. Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Видин 

 

ДМСГД  е  юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с 

бюджетни средства към Министерство на здравеопазването.  

Капацитетът на ДМСГД през 2016г. е намален от 80 на 40 места. Към 01.01.2016г. г. в 

ДМСГД – Видин са настанени 26 деца. През годината са приети 2 деца и са изписани 7 деца, 

от които 4 деца са осиновени от български граждани и 3 деца са настанени в професионални 

приемни семейства.  Общият брой на преминалите през дома деца за 2016 г. е 28 деца. Към 

31.12.2016г. броят на децата е 21. От тях от тях:  

 2 деца са на възраст до 1 год.;  

 5 деца са на възраст от 1год.- 3год.; 

 13 деца са на възраст от 3год. - 7год.; 

Община Социална услуга Капацитет 

към момента 

на 

разработване 

на ОСРСУ 

01.06.2015 

Планиран 

капацитет 

към края 

на 

периода 

на 

действие 

на 

ОСРСУ 

31.12.2020 

Капацитет 

към края 

на 

отчетния 

период на 

настоящия 

доклад 

31.12.2016г. 

Ползватели 

към края 

на 

отчетния 

период на 

настоящия 

доклад 

31.12.2016г.  

Белоградчик ДДЛРГ „Надежда” - гр. 

Белоградчик   

35 0 35 26 

Видин ДМСГД – гр. Видин 80 0 40 21 
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 1 дете е над 7год. възраст; 

 8 деца са здрави; 

 13 деца са с увреждания и хронични заболявания. 

 

За учебната 2016-2017 година, 12 деца посещават  детска градина, 1 дете посещава 

помощно училище.  

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДМСГД – ВИДИН ПРЕЗ 2016г. 

брой деца 

към 

01.01.2016г. 

постъпи-

ли 

изписа- 

ни 

общо 

реинтегри-

рани в 

биологично-

то семейство 

осинове-

ни 

настане- 

ни в  

приемно 

семейство 

 

преведени в  

ЦНСТ 

почина-

ли 

брой деца  

на 

31.12.2016г 

26 2 7 0 4 3 0 0 21 

 

 

2. 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 2016г. е 35 места, 

ползвателите през януари 2016г. са 28 деца.. През годината са настанени 5 деца и е прекратено 

настаняването на 6 деца. В края 31.12.2016г. ползвателите са 27 деца. Две от децата в 

институцията посещават детска градина в гр. Белоградчик, едно дете не посещава детска 

градина, поради влошено здравословно състояние и  24 деца са посещавали масово училище в 

града. В учебните заведения са осигурени двама ресурсни учители работят със 7 деца.  
 

Със Заповед № РД01-1050 от 10.10.2016г. на Изпълнителния Директор на АСП е 

преустановено настаняването на деца в Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 1 до 12 

клас в гр.Белоградчик. 

 

 

 Информация за деца в риск и предприети мерки по ЗЗД 

 

 

Таблица 1: 

 

Година Деца, 

ново-

настанени 

в 

приемни 

семейства 

Деца 

ново-

настанени 

при 

близки и 

роднини 

Деца, 

реинтегри-

рани в 

биологичните 

семейства 

Ново-

настанени 

деца в 

резидентен 

тип услуги 

Осиновя-

вания 

Ново-

настанени 

деца в СИ 

за 

годината 

2016 22 19 19 16 15 4 
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Таблица 2:  

 

Към 

31.12.2016г. 

Общ брой 

деца, 

настанени 

при 

близки и 

роднини 

Общ брой 

деца, 

настанени 

в 

приемни 

семейства 

Общ брой 

деца, 

настанени 

в 

резидентни 

услуги 

Общ брой 

деца в СИ 

206 95 63 48 

 

Таблица 3:  

 

Към 31.12 на 

съответната 

година 

Общ брой деца, настанени в 

специализирани институции в област 

Видин 

2009 209 

2010 155 

2011 152 

2012 144 

2013 118 

2014 63 

2015 54 

2016 48 

 

 

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

деца в област Видин. 

 

 Приемна грижа:   

 

Общ брой вписани в регистъра приемни семейства, към 30.12.2016г. - 99 /в т.ч 

доброволни приемни семейства-2; в т.ч професионални  приемни семейства-97/. Наблюдава се 

нарастване на броя на приемните семейства в сравнение с предходната година, когато общият 

брой на вписаните в регистъра приемни семейства към 31.12.2015 г. е 79 бр. /76 бр. 

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

 

От 01.11.2016г. стартира втори етап на проект „Приеми ме - 2015” на Агенцията за 

социално подпомагане, с което се въвежда нов областен модел на управление и предоставяне 

на услугата „Приемна грижа” чрез екипи, сформирани на областен принцип към общината  

областен град: за област Видин - Община Видин. Целта на новия модел е да се усъвършенства 

услугата, да се намали значително нейната себестойност и да се разшири обхватът й. Със 

стартирането на втория етап седем общини от област Видин са се включили допълнително 

като партньори в изпълнението на проекта. 

 

Към 31.12.2016г. в  75 професионални приемни семейства са настанени общо 95 деца в 

риск. 
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Настанени деца в приемни семейства по общини към 31.12.2016г.  

/в т.ч. деца с увреждания/: 

 Община Утвърдени 

приемни 

семейства 

Настанени деца в 

ПС 

В т.ч. деца с 

увреждания, 

настанени в ПС 

1. Белоградчик 15 14 0 

2. Бойница 0 0 0 

3. Брегово 6 6 2 

4. Видин 36 31 6 

5. Грамада 4 3 0 

6. Димово 9 10 0 

7. Кула 14 12 5 

8. Макреш 2 1 0 

9. Ново село 10 9 0 

10. Ружинци 2 0 0 

11. Чупрене 1 2 0 

 

 Осиновявания: 

 

През 2016г. са осиновени 15 деца в страната. През годината няма международно 

осиновяване на деца от областта. 

Към 31.12 на 

съответната 

година 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Осиновявания 22 30 18 17 32 34 18 15 

 

 

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

 

През отчетната 2016 година на територията на област Видин няма новоразкрити 

социални услуги за деца, не са закривани такива услуги и няма промяна в капацитета на 

действащите социални услуги. 

През 2016г. на територията на 5 от общо 11 общини от областта функционират: 

 Шест Центъра за настаняване от семеен тип – два центъра в община Видин, три 

центъра в община Ново село и един център в община Белоградчик 

 Две Преходни жилища– едно в община Белоградчик и едно в община Ново село; 

 Четири Центъра за социални рехабилитация и интеграция – две в община Видин, едно 

в община Кула и едно в община Димово. Един от ЦСРИ в община Видин и ЦСРИ в 

община Димово, предлагат услуги както за деца така и за възрастни; 

 Три Дневни центъра за деца с увреждания – четирите в община Видин; 

 Три Центъра за обществена подкрепа – един в община Ново село и два в община 

Видин; 

 Два Центъра за работа с деца на улицата – двата в община Видин; 

 Един Кризисен център в община Видин. 

 

Забележка! 

За нуждите на настоящия доклад и съгласно приетия в Областната стратегия за развитие 

на социалните услуги подход социалните услуги с профил за деца и младежи са разгледани 

както в раздела за деца, така и в раздела за пълнолетни лица. 
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 Социални услуги в общността за деца по видове: 

 

Наименование 

на социална 

услуга  

Доставчик Вид 

финансиране 

/ДДД;проект; 

общ.бюджет/ 

Капацитет 

към 

31.12.2016 

Ползватели 

към 

31.12.2016 

Настъпила 

промяна 

през 2016г. 

1. От резидентен тип: 

1.1 Център за настаняване от семеен тип 

ЦНСТ за деца и 

младежи с 

увреждане – гр. 

Белоградчик 

Община 

Белоградчик 
ДДД 14 12 няма 

ЦНСТ за деца и 

младежи с 

умствена 

изостаналост  

„Дъга” – гр. 

Видин 

Фондация 

„Надежда за 

нашите деца” 

ДДД 14 14 Предоставено 

управление 

от Община 

Видин на 

Фондация 

„Надежда за 

нашите деца” 

ЦНСТ за деца и 

младежи с 

умствена 

изостаналост  

„Зора” – гр. 

Видин 

Фондация 

„Надежда за 

нашите деца” 

ДДД 14 14 

ЦНСТ 1 за деца/ 

младежи без 

увреждания – с. 

Ново село 

Община Ново село ДДД 12 12 няма 

ЦНСТ 2 за деца/ 

младежи без 

увреждания – с. 

Ново село 

Община Ново село ДДД 12 12 няма 

ЦНСТ 3 за деца/ 

младежи без 

увреждания – с. 

Ново село 

Община Ново село ДДД 12 12 няма 

1.2. Преходно жилище 

Преходно 

жилище – с. Ново 

село 

Община Ново село ДДД 12 12 няма 

Преходно 

жилище – гр. 

Белоградчик 

Община 

Белоградчик 
ДДД 8 7 няма 

1.3. Кризисен център 

Кризисен център 

/към Комплекс за 

социални услуги 

за деца и 

семейства/ - гр. 

Видин 

Институт за 

социални 

дейности и 

практики 

ДДД 6 2 няма 
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2. Други социални услуги за деца в общността: 

2.1. Дневен център 

Дневен център за 

деца с 

увреждания 

"Пролет" – гр. 

Видин 

Фондация 

„Уникалните деца 

на Видин” 

ДДД 15 18 няма 

Дневен център за 

деца с 

увреждания – гр. 

Видин  

Фондация 

„Уникалните деца 

на Видин” 

ДДД 20 21 няма 

Дневен център за 

деца с 

увреждания - 

седмична грижа – 

гр. Видин 

Фондация 

„Уникалните деца 

на Видин” 

ДДД 20 35 няма 

2.2. Център за социална рехабилитация и интеграция 

Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция – гр. 

Видин 

Фондация 

„Подкрепа за 

реализация” 

ДДД 50 62 няма 

Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция – гр. 

Видин 

Регионално 

дружество за 

подкрепа на лица с 

умствени 

затруднения 

ДДД 15 19 няма 

Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция – гр. 

Кула 

Община Кула ДДД 50 31 няма 

Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция – гр. 

Димово 

Димово ДДД 40 43 няма 

2.3.Център за работа с деца на улицата 

Център за работа 

с деца на улицата 

– гр. Видин 

Сдружение 

”Свободен 

младежки център” 

ДДД 15 15 няма 

Център за работа 

с деца на улицата 

- /към Комплекс 

за социални 

услуги за деца и 

семейства/ - гр. 

Видин 

Институт за 

социални 

дейности и 

практики 

ДДД 15 5 няма 

2.4. Център за обществена подкрепа 

Център за 

обществена 

подкрепа – гр. 

Видин 

Фондация 

„Уникалните деца 

на Видин” 

ДДД 

30 39 

няма 
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Център за 

обществена 

подкрепа - /към 

Комплекс за 

социални услуги 

за деца и 

семейства/ - гр. 

Видин 

Институт за 

социални 

дейности и 

практики 

ДДД 40 73 няма 

Център за 

обществена 

подкрепа – с. 

Ново село 

Община Ново село ДДД 15 18 няма 

 

 Териториално разпределение /по общини/ на социалните услуги в общността 

за деца:  

 

Социална услуга Капацитет 

 Община Белоградчик: 

ПЖ 8 

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания  14 

 Община Видин 

ЦОП  30 

ЦРДУ 15 

ДЦ за деца с увреждания – дневна грижа – гр. 

Видин 

20 

ДЦ за деца с увреждания – седмична грижа – 

Видин 

20 

ДЦ за деца с увреждания „Пролет” град Видин 15 

ЦОП /в КСУДС/ 40 

Кризисен център за деца /в КСУДС/ 6 

ЦРДУ /в КСУДС/ 15 

ЦНСТ ”Зора” за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

14 

ЦНСТ ”Дъга” за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

14 

ЦСРИ за деца 15 

ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания 50 

 Община Димово 

ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания 40 

 Община Кула: 

ЦСРИ за деца и младежи с умствена изостаналост 50 

 Община Ново село: 

ЦОП 15 

ЦНСТ за деца/ младежи без увреждания I 12 

ЦНСТ за деца/ младежи без увреждания II 12 

ЦНСТ за деца/ младежи без увреждания III 12 

ПЖ за деца 12 
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 Социално-образователни услуги за превенция на отпадането от училище  

 

За учебната 2015-2016 година на територията на област Видин функционират 36 

училища и 29 детски градини.  

Броят на  полуинтернатните групи в училищата, които са осъществявали целодневна 

организация на учебния ден, е  115, с общ брой ученици - 2691, което съставлява 30,89 % от 

общия брой на учениците. 

Грижата за оптималния обхват на учениците в задължителната училищна възраст в 

област Видин започва от дейностите по приемането на децата в подготвителна група. 

Обхванатите 5 и 6-годишни деца в подготвителните групи за учебната 2015/2016 година в 

училищата и детските градини в област Видин са общо 1188 деца в 9 училища и  29 детски 

градини. Децата са разпределени в 68 самостоятелни и смесени групи. В подготвителните 

групи в училищата са обхванати 186 деца. 

 

1. Ученици, подлежащи на задължително обучение,  трайно непосещаващи училище 

през учебната 2015/2016 г.  

Област: Видин  
Учебна 2015/16 

І – ІХ клас 

Брой ученици 
 

 

1. В началото на уч. година 
6765 

 

2. В края на годината 
6659 

 

3. Трайно 

непосещаващи 

училище  

поради: 

 отсъствия 4 

социални и семейни причини 
18 

 Слаб успех 0 

4. Общо напуснали за периода: 
22 

 

Видно от таблицата, запазва се тенденцията водещи за отпадането на учениците от 

училище да са социалните и семейни причини. Броят на учениците, които отпадат от училище 

всяка година намалява, което е в резултат на мерките и дейностите, които се предприемат от 

страна на училищата, РУО – Видин и съвместните усилия и осъществявания контрол от 

всички институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на децата и 

учениците. Последните години няма ученици, които да са отпаднали поради слаб успех. 

Планираните мерки и реализираните дейности за учебната 2015/2016 година с насочени 

към обхват и превенция на отпадане от училище на ученици; приобщаване и социализиране 

както на учениците, така и на техните родители към училищната общност, 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. 

- 26 училища от област Видин прилагат целодневна организация на учебния процес.  

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

- Участие на училищата от регион Видин в Национална програма „С грижа за всеки 

ученик”.  

- По Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученически олимпиади” включени 8 /осем/ училища от област Видин. Сформирани 29 
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групи, в които са включени 207 /двеста и седем/ ученици. Учениците са подбрани в 

зависимост от техните интереси, мотивация и показани много добри резултати по време 

на час и в последните две - три години на общински и областен кръг на олимпиади и 

състезания от националния календар. Осъществено е по едно мониторингово посещение 

по изпълнение на целите на Националната програма във всяка група, като резултатите 

при приключването й за учебната 2015/2016 година в училищата от област Видин 

показват, че за всички ученици, включени в групите по Модул 1, е отчетен напредък.  

- По Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителните 

групи” за учебната 2015/2016 г. са одобрени 3 /три/ училища от област Видин.  

Сформирани са общо 21 /двадесет и една/ групи, в които са включени 157 деца, на 

възраст 5 - 6 години, обхванати в подготвителните групи, като броят на 6 – годишните е 

по - голям. Подборът на децата е извършен в съответствие с изискванията на 

Националната програма.  

- По Модул 3 - През учебната 2015/2016 година са одобрени 7 /седем/ училища от 

регион Видин с брой групи 13 /тринадесет/ и общ брой ученици – 77 /седемдесет и 

седем/. Осъществен е мониторинг на дейностите на всяка група. Проверките са отразени 

в Протокол за мониторингово посещение и са входени в Дневник за входяща 

кореспонденция на съответното училище. 

- По Модул 4 - Одобрени 9 /девет/ училища от регион Видин с брой групи 20 

/двадесет/ и брой ученици – 119 /сто и деветнадесет/. Поради преместване на ученици в 

други училища по желание на родителите не са стартирали 4 групи, както следва: СОУ 

„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин – 1 група /Български език и литература – VIII 

клас/; СОУ „Христо Ботев“ – град Белоградчик – 3 групи /Химия и опазване на околната 

среда – VIII клас; Физика и астрономия – VIII  клас; Математика –  VIII клас/. 

- Екипът по мониторинг към РИО – Видин е осъществил по една проверка за изпълнение 

на дейностите по отделните групи. Проверките са отразени в Протокол за мониторингово 

посещение и са входени в Дневник за входяща кореспонденция на съответното училище. 

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

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

- Приобщаване на родителите към училищната общност чрез включването им в 

дейности на училищно ниво; 

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

наличните библиотеки в извънучебно време по графици утвърдени от директора; 

- Подобряване на комуникацията и взаимоотношенията с родителите, чрез 

своевременното им уведомяване за отсъствията на учениците; 

- Своевременно уведомяване на съответните институции, имащи отношение към 

образованието и възпитанието на учениците, за отсъствията на учениците; 

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

от фонда на училилищата; 

- Формиране в училищата на неформални клубове по интереси и разширяване участието 

на учениците в учебния процес;  

- Регламентирани допълнителни часове за консултации с учителите специалисти по 

предмети; 

- Осигурени условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП; 

- Активизиране на дейността на училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви на учениците; 

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

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

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

професия.  

- За трета поредна година се  проведе интерактивна дискусия с ученици от VII и VIII 

клас от община Видин за възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 

2016/2017 година по метода „Световно кафене“ на тема: „Моят избор сега - инвестиция в 
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бъдещето“. Дискусията се организира от РИО - Видин и от Центъра за кариерно ориентиране 

във Видин.  Целта на инициативата бе създаване на условия за информиран и осъзнат избор 

на образование и професия, както и утвърждаване ролята на Центъра за кариерно ориентиране 

– Видин, като институция, предоставяща информация за изграждане на умения и 

компетентности.  В събитието взеха участие 69 /шестдесет и девет/ ученици от 10 /десет/ 

видински училища, които бяха разпределени на четири маси в четири тематични направления 

–  „Профилирано обучение“, „Икономика и туризъм“,  „Селско и горско стопанство“  и 

„Техника и строителство“.  Въпросите, на които отговаряха всички, бяха: кога, къде и какво 

искам/ще мога да работя?  

- 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 РЦПППО-област 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.  

- 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. 

- В училищата от област Видин има назначени на щатно място педагогически съветници 

– 8,5 броя щатни места и психолози - 5,5 броя щатни места. 

- Проведени са 2 работни срещи с педагогическите съветници и с психолозите. 

- Проведени работни срещи по общини с кметовете на общини и с представители на 

общинските администрации, отговарящи за хуманитарните дейности. На срещите са обсъдени 

въпроси свързани с отговорностите на общините  по отношение санкциониране на 

родителите, които не осигуряват присъствието на учениците в училище, мерки за подобряване 

на комуникацията и координацията с училищата на територията на съответната община. 

- На 25.02.2016 г. в Областна администрация Видин е проведена среща с представители 

на институциите във връзка с изпълнение на Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система. На срещата присъстваха 28  

представители на институции - Областна администрация Видин, РИО – Видин, РДСП – 

Видин, ДСП и ОЗД, ОД на МВР, РУ на МВР, КСУДС – Видин, общинските администрации. 

Обсъдени бяха мерки за подобряване на координацията между институциите. 

- Реализиран проект на база публично частно партньорство между Майкрософт 

България ЕООД и РИО – Видин  Внедрен Оffice365 for education в 20 училища от област 

Видин, представляващи 56% от общия брой училища в областта. Обучени са 101 учители, 

10% от педагогическия персонал на включените училища, за ползване на Office365, в т.ч. 

OneNote, Sway, OneDrive. 

- Организирана и проведена образователна дискусия на тема : „Успешни педагогически 

практики и методически подходи в образователно – възпитателния процес на деца и ученици 

със специални образователни потребности и ученици билингви“.  Съвместно с диагностичния  

екип от психолог, логопед, начални и ресурсни учители от училището - домакин СОУ „Васил 

Левски“ гр. Кула са представени на вниманието на участниците различни аспекти от 

процесите и добрите практики на включващо обучение, в т.ч. и обучителните затруднения на 

учениците билингви. Участници: 20 учители и възпитатели, двама директори на училищата от 

община Кула и община Бойница. 

Горепосочените дейности са изпълнени през учебната 2015/2016  година в училищата и 

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

 

2. Деца със СОП и дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование - област Видин. 

 За учебната 2016 – 2017 г., съгласно Списък-Образец № 3 на Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Видин броят на децата и 

учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано в 

общообразователните училища и детски градини в област Видин е 191 разпределени в 23 

групи. Сформирани са и 3 логопедични групи. 

За учебната 2016 – 2017 г., съгласно Списък-Образец № 1 на  ПУ „Д-р Петър Берон”, гр. 

Видин, общият брой на учениците е 53. 

Създаването на предпоставки за успешната социализация на учениците със специални 

образователни потребности се реализира чрез активното им участие в извънкласни и 

извънучилищни дейности, организирани от Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование - област Видин и общообразователните училища и детски 

градини, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание. 

 

3. Дейности по социализация и приобщаване на деца и ученици в социален риск и 

деца и ученици със СОП. 

Всички училища имат разработени процедури и изградени екипи на ниво училище за 

действие при случай на дете в риск, съгласно Координационния механизъм за взаимодействие 

при деца в риск.  Взаимодействие с общинските администрации и обществените възпитатели. 

Включване на специалистите психолози от РЦПППО-област Видин при необходимост. 

Изграждане на достъпна архитектурна среда за децата и учениците със специални 

образователни изисквания. 

Участие на 3 училища и 1 детска градина от регион Видин в Проект „Включващо 

обучение”, който  е насочен към децата със СОП в съответното училище. От учебната 

2016/2017 г. е включено и СУ „Любен Каравелов” – Видин. 

 

 Дейност на Местните комисии за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

 

Децата с противообществени прояви и поведенчески проблеми са определени като 

целева група в Областната стратегия за развитие на социалните услуги.  

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

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  

Местните комисии са компетентният орган на територията на съответната община, 

който организира социално-превантивната дейност в общината, разглежда възпитателни дела 

за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, 

извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от 

Наказателния кодекс, превежда в изпълнение наложените мерки съгласно ЗБППМН, 

осъществява контрол по изпълнението им и др. 

 

Информация за дейността на МКБППМН по общини през 2016г.: 

 

Община Белоградчик: 

Проведени 19 възпитателни дела на 22 лица - малолетни и непълнолетни.  

Работа по превенция – проведени мероприятия с насоченост – насилие, трафик на хора, 

агресия, тютюнопушене, превенция на противообществените прояви, запознаване с 
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българското законодателство и т.н. проведени спортни мероприятия – здравословен начин на 

живот, в партньорство с Общински съвет по наркотични вещества гр. Видин в дейностите по 

превенция. 

 

Община Бойница: 

В МКБППМН в Община Бойница участват: Председател е зам. кмет на общината и 

членове - педагог, медицинско лице, обществени възпитатели, общественик и родител член на 

училищното настоятелство. Секретарят на комисията е с дългогодишен педагогически опит. 

Всички членове на комисията са местни и добре познават децата и семействата им. 

Същата поддържа много добра връзка с педагогическото ръководство в училището, с 

класните ръководители и училищното настоятелство. 

През 2016 година са образувани 2 възпитателни дела на 3- ма ученици от ОУ „Христо 

Ботев“ с. Раброво. Наложени са наказания - предупреждение съгласно чл.13, ал.1, т. 1 от 

ЗБППМН. Наказаните ученици нямат други противообществени прояви. 

От дългогодишната  си дейност  комисията извежда следните изводи: 

1. Създадени добри отношения с децата на територията на общината. Същите чувстват 

членовете на комисията като приятели, с които могат да споделят всичко, което ги вълнува. 

2. С всяко дете се работи индивидуално. Изучават се интересите му и се работи за 

тяхното развиване. 

3. Ефективна превантивна работа. 

 

Община Видин: 

През отчетната 2016 година са разгледани 86 възпитателни дела на 110 малолетни и 

непълнолетни деца. Проведени са 28  заседания на МКБППМН Община Видин. 

На родители, които не изпълняват родителските си задължения при възпитанието и 

отглеждането на децата си са наложени 5 възпитателни мерки по чл.15, ал.1, т.1 от ЗБППМН. 

Малолетните и непълнолетните лица, с които е работил Консултативния кабинет на 

МКБППМН – Община Видин общо са 19 деца. 

 По чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН Консултативния кабинет е работил с 11 деца и по чл.15 

ал.1, т.1 от ЗБППМН – 5 родители. 

През 2016 г. са наложени общо 136 възпитателни мерки по чл.13, ал.1, от т.1 до т.13 от 

ЗБППМН, като най-често налаганата възпитателна мярка е по чл.13, ал.1, т.1 - 

предупреждение от ЗБППМН.  

Най-резултатните възпитателни мерки са по чл.13, ал.1, т.3 и т.5  от ЗБППМН – 

консултации и поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател.  

 

Община Грамада: 

МКБППМН включва секретар и двама обществени възпитатели, който работят с деца с 

рисково поведение регистрирани в комисията. 

През 2016г. са поведени 7 дела на 11 деца. На две деца са разглеждани по две 

възпитателни дела, поради извършване на повторни противообществени прояви. 

 

Община Кула: 

През 2016 г. МКБППМН – Кула е разгледала 7 възпитателни дела, като за част от тях се 

касае за поредна проява, т. е. – наличие на рецидив. 

 

Община Ново село: 

През 2016 година МКБППМН са образувани и разгледани 20 възпитателни дела, няма 

отложени за разглеждане през 2017 г. След интензивна работа с родителите и децата с 

наложена мярка по чл. 13, те коригираха поведението си, но на някои от непълнолетните при 

втора противообществена проява бе образувано ново възпитателно дело.  

Като най-резултатна възпитателна мярка по чл. 13 от ЗБППМН е т. 5 – „поставяне под 

възпитателен надзор на обществен възпитател”. През 2016 г. има наложена една такава мярка. 
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Община Ружинци: 

В съответствие със Закона за борба срещу противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни в Община Ружинци е създадена комисия, която се състои от 9/девет/ члена 

които са представители на: Общинска администрация - гл. спец."ОКСЗ" , РУ - Белоградчик , 

Д"СП" – гр. Димово, юрид. к-т при ОбА Ружинци, учител от ОУ с. Ружинци, Директор на ОУ 

- с. Дреновец, общински съветник и психолог, председател – Заместник кмет на Община 

Ружинци и щатен секретар. 

Дейността на комисията относно приоритети: 

Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния. Работа 

в училищата. Комисията поддържа постоянни контакти с директорите и педагогическото 

ръководство, относно приоритетите в работата си. Привличане на 100% всички подлежащи на 

задължително обучение деца от социално слаби семейства и ромски такива и тяхното 

интегриране. Работа с родители на деца от криминално проявени семейства с цел превенция 

на противообществени прояви сред малолетните и непълнолетните. Дейност за ограничаване 

на криминалната активност на ромските деца и пр. МКБППМН за 2016г. е провела 

консултации с 13 деца и 26 родители. Проведени са две информационни кампании с ученици 

на теми „Опасните приятелства” и „Психоактивните вещества - описания и употреба". С 

децата работят обществени възпитатели, социални работници .педагози и членове на местната 

комисия , те стават по отговорни, участват в разнообразни дейности, семействата получават 

психологическа помощ и подкрепа. 

 

Община Чупрене: 

През изминалата 2016г. е разглеждано едно възпитателно дело срещу непълнолетно 

лице. Провеждана е превантивна дейност от обществения възпитател с две непълнолетни 

лица. 

Проведени са следните мероприятия от обществения възпитател: 

1. Разговор - беседа на тема „Дисциплината в часовете" с учениците от начален курс (1-4 

клас) 

2. Разговор - беседа с родителите на родителска среща, на тема „Дисциплината на 

учениците и права и задължения на родителите". 

3. Беседа с учениците на тема: „Агресията в училище" 
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Стратегически цел 2: 

Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи 

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

с увреждания в област Видин. 

  

В област Видин съществуват две специализирани институции за лица с увреждания: 

- Дом за пълнолетни лица с деменция – с. Салаш, Община Белоградчик; 

- Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Куделин, община Брегово. 

 

В Областната стратегия за развитие на социалните услуги е заложено закриването и на 

двете горепосочени институции  в срок до 31.12.2020г. 

 

 

Община Социална услуга Капацитет 

към момента 

на 

разработване 

на ОСРСУ 

01.06.2015 

Планиран 

капацитет 

към края 

на 

периода 

на 

действие 

на 

ОСРСУ 

31.12.2020 

Капацитет 

към края 

на 

отчетния 

период на 

настоящия 

доклад 

31.12.2016г. 

Ползватели 

към края 

на 

отчетния 

периода на 

настоящия 

доклад 

31.12.2016г.  

Белоградчик ДПЛД, с. Салаш  35 0 35 36 

Брегово ДПЛУИ, с. Куделин 157 0 157 129 

 

 

 СМР, отнасящи се до социалните услуги през 2016 г.   

 

Наименование на 

социална услуга  

Описание на СМР извършени през 2016 г./обща стойност на 

СМР  

ДПЛУИ – с. Куделин Ремонт на столова – смяна на фаянсови плочи и дограма – 20 000,00 

лв.  

 

 

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

увреждания и лица в рискови групи. 

 

През 2016г. не са закривани социални услуги за възрастни хора в общността от 

резидентен тип и няма промяна в капацитета на съществуващите услуги. 

Със Заповед №РД01-442 от 13.04.2016г. на Изпълнителния директор на АСП е разкрита 

социалната услуга в общността – резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с психични разстройства, с капацитет 15 места, считано от 01.05.2016г. в 

с.Върбово, общ.Чупрене.  

Със Заповед № РД01-0820 от 20.07.2016г. на Изпълнителния директор на АСП е 

променен адреса на Центъра за временно настаняване – с.Гомотарци, ул.“Втора“ №1, считано 

от 01.08.2016г.  
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През 2016г. на територията на 8 от 11-те общини на област Видин функционират: 

 12 Центъра за настаняване от семеен тип в общините Бойница, Брегово, Димово, Ново 

село и Чупрене; 

 3 Центъра за настаняване от семеен тип в община Видин и Белоградчик с профил за 

деца и младежи; 

 2 Преходни жилища в община Брегово; 

 12 Защитени жилища в общините Бойница, Брегово, Видин, Кула и Чупрене; 

 1 Наблюдавано жилище в община Видин; 

 1 Център за временно настаняване в гр. Видин; 

 

 

 Съществуващи СУ за възрастни в общността от резидентен тип към 2016 г. 

по видове: 

 

Наименование 

на социална 

услуга  

Доставчик Вид 

финансиране 

/ДДД;проект; 

общ.бюджет/ 

Капацитет 

към 

31.12.2016г. 

Ползватели 

към 

31.12.2016г. 

Настъпила 

промяна през 

2016г. 

1. Център за настаняване от семеен тип 

ЦНСТ за деца и 

младежи с 

увреждания - 

Белоградчик 

Община 

Белоградчик 
ДДД 14 12  

ЦНСТ „Зора“ за 

деца и младежи с 

умствена 

изостаналост – гр. 

Видин 

Фондация 

„Надежда за 

нашите деца” 

ДДД 14 14 
Предоставено 

управление от 

Община 

Видин на 

Фондация 

„Надежда за 

нашите деца” 

ЦНСТ „Дъга“ за 

деца и младежи с 

умствена 

изостаналост – гр. 

Видин 

Фондация 

„Надежда за 

нашите деца” 

ДДД 14 14 

ЦНСТ за 

възрастни хора с 

психични 

разстройства №1, 

с. Бориловец 

Община 

Бойница 
ДДД 15 15 няма 

ЦНСТ за 

възрастни хора с 

психични 

разстройства №2, 

с. Бориловец 

Община 

Бойница 
ДДД 15 15 няма 

ЦНСТ за 

възрастни хора с 

психични 

разстройства, с. 

Бойница 

Община 

Бойница 
ДДД 15 15 няма 

ЦНСТ за лица с 

психични 

разстройства – с. 

Воднянци 

Община 

Димово 
ДДД 10 10 няма 
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ЦНСТ за лица с 

психични 

разстройства, с. 

Долни Лом 

Община 

Чупрене 
ДДД 10 10 няма 

ЦНСТ за 

възрастни хора с 

психични 

разстройства, с. 

Върбово 

Община 

Чупрене 
ДДД 15 15 

разкрита през 

2016г. 

ЦНСТ за 

възрастни хора с 

умствена 

изостаналост,       

с. Куделин 

Община 

Брегово 
ДДД 15 15 няма 

ЦНСТ за лица с 

умствени 

увреждания, с. 

Репляна 

Община 

Чупрене 
ДДД 14 14 няма 

ЦНСТ №1 за хора 

с физически 

увреждания, с. 

Балей 

Община 

Брегово 
ДДД 15 15 няма 

ЦНСТ №2 за хора 

с физически 

увреждания, с. 

Балей 

Община 

Брегово 
ДДД 15 14 няма 

ЦНСТ за лица с 

физически 

увреждания, с. 

Извор 

Община 

Димово 
ДДД 15 15 няма 

ЦНСТ за 

възрастни хора с 

деменция – с. 

Ново село 

Община Ново 

село 
ДДД 15 14 няма 

2. Защитено жилище 

ЗЖ за лица с 

психични 

разстройства с. 

Бойница 

Община 

Бойница 
ДДД 10 10 няма 

ЗЖ за мъже с 

психични 

разстройства – с. 

Чупрене 

Община 

Чупрене 
ДДД 10 10 няма 

ЗЖ „НАДЕЖДА” 

за лица с 

физически 

увреждания, 

гр.Брегово 

Община 

Брегово 
ДДД 6 6 няма 

ЗЖ „Надежда” за 

младежи с 

умствена 

изостаналост, с. 

Гомотарци 

Община Видин ДДД 8 8 няма 

ЗЖ „Сбъдната 

мечта” за 

младежи с 

Община Видин ДДД 12 12 няма 
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умствена 

изостаналост, с. 

Гомотарци  

ЗЖ „Вяра, 

надежда и любов” 

за лица с 

умствена 

изостаналост 

Фондация 

„Надежда за 

нашите деца” 

ДДД 8 8 

Предоставено 

управление от 

Община 

Видин на 

Фондация 

„Надежда за 

нашите деца” 

ЗЖ  „Александра” 

за жени с 

умствена 

изостаналост – гр. 

Видин 

Регионално 

дружество за 

подкрепа на 

лица с 

умствени 

затруднения 

ДДД 6 6 няма 

ЗЖ  „Благовест” 

за мъже с 

умствена 

изостаналост – гр. 

Видин 

Регионално 

дружество за 

подкрепа на 

лица с 

умствени 

затруднения 

ДДД 6 6 няма 

ЗЖ  „Света 

Бриджит и Света 

Петка” за лица с 

умствена 

изостаналост – гр. 

Видин 

Регионално 

дружество за 

подкрепа на 

лица с 

умствени 

затруднения 

ДДД 6 6 няма 

ЗЖ №1 за 

младежи с 

умствена 

изостаналост 

Община Кула ДДД 8 8 няма 

ЗЖ №2 за 

младежи и 

девойки с 

умствена 

изостаналост 

Община Кула ДДД 5 5 няма 

ЗЖ №3 за лица с 

умствена 

изостаналост 

Община Кула ДДД 8 8 няма 

3. Преходно жилище 

ПЖ №1 за 

възрастни хора с 

умствена 

изостаналост, с. 

Куделин 

Община 

Брегово 
ДДД 12 12 няма 

ПЖ №2 за 

възрастни хора с 

умствена 

изостаналост, с. 

Куделин 

Община 

Брегово 
ДДД 8 8 няма 

4. Наблюдавано жилище 

Наблюдавано 

жилище  /към 

Комплекс за 

Институт за 

социални 

дейности и 

ДДД 4 1 няма 
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социални услуги 

за деца и 

семейства/ - гр. 

Видин 

практики 

5. Център за временно настаняване 

Център за 

временно 

настаняване – с. 

Гомотарци 

Община Видин ДДД 10 11 

Променен е 

адресът – от 

гр. Видин в 

с.Гомотарци  

 

 Териториално разпределение /по общини/ на социалните услуги от резидентен 

тип:  

 

Социална услуга Капацитет 

 Община Белоградчик 

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 14 

 Община Бойница: 

ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства №1, 

с. Бориловец 

15 

ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства №2, 

с. Бориловец 

15 

ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства, с. 

Бойница 

15 

ЗЖ за лица с психични разстройства с. Бойница 10 

 Община Брегово: 

ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост,       с. 

Куделин 

15 

ЦНСТ №1 за хора с физически увреждания, с. Балей 15 

ЦНСТ №2 за хора с физически увреждания, с. Балей 15 

ПЖ №1 за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 

Куделин 

12 

ПЖ №2 за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 

Куделин 

8 

ЗЖ „НАДЕЖДА” за лица с физически увреждания, 

гр.Брегово 

6 

 Община Видин: 

ЦНСТ „Зора“ за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

14 

ЦНСТ „Дъга“ за деца и младежи с умствена 

изостаналост 

14 

ЗЖ „Надежда” за младежи с умствена изостаналост, с. 

Гомотарци 

8 

ЗЖ „Сбъдната мечта” за младежи с умствена 

изостаналост, с. Гомотарци  

12 

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

изостаналост 

8 

ЗЖ  „Александра” за жени с умствена изостаналост – 

гр. Видин 

6 

ЗЖ  „Благовест” за мъже с умствена изостаналост – гр. 

Видин 

6 

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

изостаналост – гр. Видин 

6 

Наблюдавано жилище /към КСУДСК/ - гр. Видин 4 
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ЦВН 10 

 Община Димово: 

ЦНСТ за лица с физически увреждания, с. Извор 15 

ЦНСТ за лица с психични разстройства – с. Воднянци 10 

 Община Кула 

ЗЖ №1 за младежи с умствена изостаналост 5 

ЗЖ №2 за младежи и девойки с умствена изостаналост 8 

ЗЖ №3 за лица с умствена изостаналост 8 

 Община Ново село: 

ЦНСТ за възрастни хора с деменция 15 

 Община Чупрене: 

ЦНСТ за лица с психични разстройства, с. Долни Лом 10 

ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства, с. 

Върбово 

15, считано от 

01.05.2016г. 

ЦНСТ за лица с умствени увреждания, с. Репляна 14 

ЗЖ за мъже с психични разстройства 10 

 

 СМР, отнасящи се до социалните услуги през 2016 г. 

 

Наименование на 

социална услуга  

Описание на СМР извършени през 2016 г./обща стойност на 

СМР  

ЦНСТ с. Бойница Ремонт на ВИК инсталация на стойност 525,12 лв. 

ЦНСТ № 1 и № 2 с. 

Бориловец 

Частични ремонти – подмяна на ламинат с плочки, ремонт на 2 бр. 

бани, подмяна на радиатори на обща стойност 6661,55 лв. 

 

 

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

и лица в рискови групи. 

 

През отчетната 2016 година на територията на област Видин няма новоразкрити 

подкрепящи социални услуги за възрастни в общността, не са закривани такива услуги и няма 

промяна в капацитета на действащите социални услуги. 

Към 31.12.2016г. в област Видин функционират два Центъра за рехабилитация и 

интеграция и един Дневен център за възрастни хора с увреждания. Двата ЦСРИ предлагат 

услуги както за деца, така и за възрастни. 

 

 Съществуващи СУ за възрастни в общността /подкрепящи услуги/ към 

2016 г. по видове: 

 

Наименование на 

социална услуга  

Доставчик Вид 

финансиране 

/ДДД;проект; 

общ.бюджет/ 

Капацитет 

към 

31.12.2016 

Ползватели 

към 

31.12.2016 

Настъпила 

промяна 

през 2016г. 

1.Център за социална рехабилитация и интеграция 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Фондация 

„Подкрепа за 

реализация” 

ДДД 50 62 няма 
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Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Община 

Димово 
ДДД 40 43 няма 

2. Дневен център за възрастни хора с увреждания 

Дневен център за 

възрастни хора с 

увреждания 

Регионално 

дружество за 

подкрепа на 

лица с 

умствени 

затруднения 

ДДД 30 32 няма 

 

 Териториално разпределение /по общини/ на социалните услуги  в общността 

/подкрепящи услуги/ за възрастни:  

 

Социална услуга Капацитет 

 Община Видин: 

ЦСРИ  50 

ДЦВХУ 30 

 Община Димово: 

ЦСРИ 40 

 

 Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”  

В края на 2015 – началото на 2016г. стартира изпълнението на общински проекти по 

процедура „Независим живот”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014- 2020г. Те са насочени към подобряване качеството на живот и на достъпа до 

услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и 

здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел 

преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. 

Забележка! - Предвид целевата група на проектите, те следва да се разглеждат като 

дейност, както по отношение изпълнението на стратегическа цел 2: Грижа за лица с 

увреждания и лица в рискови групи, така и по стратегическа цел 3: Грижа за старите хора 

на ОСРСУ. 

 

Проектите се реализират от  10 бр. общини в област Видин със срок на изпълнение между 

19 и 25 месеца, както следва: 

 

Наименование 

на социална 

услуга  

Доставчик Вид финансиране 

/ДДД;проект; 

общ.бюджет/ 

Капацитет към 

31.12.2016 

Ползватели към 

31.12.2016 

Личен асистент, 

социален 

асистент и 

домашен 

санитар 

Община 

Белоградчик 

Проект „Грижа за 

нуждаещите се” - 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

36 69 
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Проект „Грижа и 

подкрепа в 

семейството” 

(ДП, СА и ЛА) 

Община 

Бойница 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

32 54 

Проект 

„Независим 

живот и надежда 

за вас” – от 

01.02.2016 г. 

Община Брегово 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

 

60 129 

Проект „Грижа в 

семейна среда за 

лицата в 

неравностойно 

положение в 

община Видин” 

Община Видин 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

115 132 

Проект 

„Подкрепа за 

социална 

интеграция и 

независим 

живот” - 

стартира  през 

месец 12. 15 г. 

 

Център за 

почасово 

предоставяне на 

услуги за 

социално 

включване в 

общността или в 

домашна среда – 

разкрит е на 

22.02.2016 г. 

Община 

Грамада 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

 

 

41 

 

 

61 

Проект 

„Подкрепа за по-

добър живот”  

Община Димово 

 ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

  

Личен асистент 

на хора с 

увреждания 
Община Кула 

 

Проект „Равни 

възможности“ – 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

25 37 

Домашен 

помощник 
30 45 

Личен асистент 

Община Ново 

село 

Проект „Помощ 

за независимост“ 

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

12 

53  Домашен 

санитар 
32 

Личен  

асистент 

Община 

Ружинци 
Проект „За 

достоен и 
20 20 
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Социален 

асистент 

независим живот” 

– ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

15 15 

Домашен 

помощник 
20 40 

Лични асистенти Община 

Чупрене 

 

Проект 

"Възможности за 

независим живот 

на хора с 

увреждания и 

хора над 65 г. с 

ограничения в 

самообслужването 

в община 

Чупрене" - ОП 

„Развитие на 

човешките 

ресурси” 

23 25 

Домашна 

помощница 

34 90 

 

 

 През 2016 год. по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” в област 

Видин са работили като „Лични асистенти” общо – 86 лица, в девет от единадесетте общини, 

/без община Бойница и Грамада/: 

 

Лични асистенти по НП „Асистенти за хора с увреждания” в област Видин през 

2016г. 

ОБЩИНИ Бр. лични асистенти 

Община Белоградчик   2 

Община Бойница    0 

Община Брегово    5 

Община Видин    49 

Община Грамада    0 

Община Димово    9 

Община Кула    2 

Община Макреш   2 

Община Ново село    6 

Община Ружинци   10 

Община Чупрене    1 
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 Включване на рискови групи на трудовия пазар в програми и мерки за заетост 

към бюрата по труда, квалификация и преквалификация.  

 

Информация на Дирекции „Бюро по труда”  за регистрирани безработни, попадащи в 

групите в неравностойно положение: 

 

Към 31.12.2016 г. ДБТ – Белоградчик 

/за общините - / 

ДБТ – Видин 

/за общините - Видин, 

Брегово и Ново село / 

ДБТ – Кула 

/за общините - Кула, 

Макреш, Бойница и 

Грамада / 
Общ брой на 

безработните лица 
2802 3676 755  

Регистрирани 

безработни, 

попадащи в 

групите в 

неравностойно 

положение на 

пазара на труда: 

брой процент от 

общия брой 

безработни 

лица 

 

брой процент от 

общия брой 

безработни 

лица 

 

брой процент от 

общия брой 

безработни 

лица 

 

Безработни жени 1291 46,07% 1814 49,35% 321 42,52% 

Безработни 

младежи до 29 г. 
553  19,74% 425 11,56% 110 14,57% 

Продължително 

безработни лица 

над 1 година 

1854 66,17% 1846 50,22% 503 66,62% 

Безработни лица с 

намалена 

работоспособност 

53  1,89% 215 5,85% 39 5,17% 

Самотни родители 

и майки с деца до 

3 години 

47  1,68% 

3-ма самотни 

родители  

 

57 

0,08% 

 

1,55% 

няма 

регистрирани 

самотни 

родители 

 

11 

 

- 

 

1,46% 

Лица от социални 

заведения 
0 - 1 0,03% 0 - 

Лица, освободени 

от места за 

лишаване от 

свобода 

7  0,25% 8 0,22% 2 0,26% 

 

ДБТ - Белоградчик: 

Броят на лицата, от групите в неравностойно положение, включени през 2016 г. програми, и 

мерки за заетост, както и в схеми по ОП РЧР са както следва:  

Жени-163; Младежи до 29 години – 217; Продължително безработни-115; Лица с 

увреждания-11; Майки с деца до 3 години- 1; Роми- 133. 

Броят на лицата, от групите в неравностойно положение, включени през 2016 г. в програми и 

мерки за квалификация и преквалификация са както следва: 14 жени; 7 продължително 

безработни лица. 
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ДБТ - Видин: 

Броят на лицата, от групите в неравностойно положение, включени през 2016 г. програми, и 

мерки за заетост, както и в схеми по ОП РЧР са както следва:  

Жени - 330; Младежи до 29 години – 327; Продължително безработни-177; Лица с 

намалена работоспособност - 35; Майки с деца до 3 години- 7. 

 

ДБТ - Кула: 

Брой лица, от групите в неравностойно положение, включени през 2016 г. в програми и мерки 

за заетост / лица, работещи по национални програми и схеми на ОП РЧР /: 

През 2016 г. са били включени общо 205 лица от групите в неравностойно положение по 

програми и мерки за заетост, включително и по ОП РЧР. От тях 136 са жени. 

През 2016 г. няма включени лица, от групите в неравностойно положение по програми и 

мерки за квалификация и преквалификация. 

 

 

Стратегическа цел 3: 

Грижа за старите хора 

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

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

 

През 2016 г. на територията на област Видин няма новоразкрити подкрепящи социални 

услуги в общността за стари хора, не са закривани такива услуги и няма промяна в капацитета 

на действащите социални услуги. 

Към 31.12.2016г. в област Видин функционират три Дневни центъра за стари хора. 

 

Наименование на 

социална услуга  

Доставчик Вид 

финансиране 

/ДДД;проект; 

общ.бюджет/ 

Капацитет 

към 

31.12.2016 

Ползватели 

към 

31.12.2016 

Настъпила 

промяна 

през 2016г. 

Дневен център за стари хора 

ДЦ за стари хора – 

гр. Белоградчик 

Община 

Белоградчик 
ДДД 20 18 няма 

ДЦ за стари хора – 

гр. Димово 

Община 

Димово 
ДДД 20 20 няма 

ДЦ за стари хора – с. 

Гара Орешец 

Община 

Димово 
ДДД 20 24 няма 

 

 Териториално разпределение /по общини/ на социалните услуги  в общността 

за старите хора:  

  

Социална услуга Капацитет  

 Община Белоградчик  

ДЦ за стари хора – гр. Белоградчик 20 

 Община Димово  

ДЦ за стари хора – гр. Димово 20 

ДЦ за стари хора – с. Гара Орешец 20 
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 Домашен социален патронаж  

Услугата е предназначена за лица, навършили пенсионна възраст и се финансира от 

общинския бюджет. 

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

– Община Кула и Община Ружинци.  И в двете посочени общини населението е застаряващо, в 

голямата си част самотно живеещо, което е предпоставка за предлагането на подобен тип 

социална услуга. 

През 2016г. в Община Ружинци за предприети дейности по възстановяването на 
патронажа. Общината е получила оборудване по проект "Модернизиране на кухненско 
оборудване и обзавеждане на домашен социален патронаж в Община Ружинци” на стойност 
над 18 000 лв. 

 

Заети места в домашен социален патронаж в общините от област Видин за 2016г.: 

 

Община 

 

 

Капацитет 

 

Заети 

места 

 

Свободни  

места 

Предоставяне на социални услуги 

Доставка  

на храна 

Битови 

услуги 

Под държане 

на лична 

хигиена 

Белоградчик 120 121 0 121 121 0 

Бойница 200 45 155 45 0 0 

Брегово 250 38 212 38 38 38 

Видин 200 90 110 90 0 0 

Грамада 93 93 0 93 0 0 

Димово 160 120 40 120 120 20 

Кула 0 0 0 0 0 0 

Макреш 80 28 52 28 28 28 

Ново село 50 34 16 34 0 0 

Ружинци 0 0 0 0 0 0 

Чупрене 60 65 0 65 65 0 

Област Видин 

общо: 

1 213 634 585 634 372 86 

 

 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. 

Забележка! - Предвид целевите групи на услугата, тя следва да се разглежда като дейност, 

както по отношение изпълнението на по стратегическа цел 3: Грижа за старите хора, така и на 

стратегическа цел 2: Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи на ОСРСУ. 
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В периода януари – април 2016г. услугата  е финансирана от Фонд „Социална закрила” 

към МТСП. В този период услугата не се е предоставяла в две от общините от областта: 

Макреш и Ружинци.  

 

Обществени трапезарии в общините от област Видин за периода от м. януари – м. 

април 2016г. 

 

Община  Капацитет Заети места Начин на финансиране 

Белоградчик 120 120 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Бойница 85 85 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Брегово 101 101 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Видин /2 

общ.трапезариии 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 50 50 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Макреш - - - 

Ново село 100 100 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Ружинци - - - 

Чупрене 140 140 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Общо за област 

Видин 

983 983  

  

През 2016г. всички общини в област Видин, с изключение на общ. Белоградчик и 

Чупрене /те продължават Обществената трапезария от Фонд „Социална закрила”/, са 

кандидатствали и осигуряват „топъл обяд“ от обществените трапезарии по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане. Изброените общини осигуряват 

топъл обяд на лица и семейства от съответните общини, както следва: 

 

Община  Капацитет Заети места 

Белоградчик Общ.трапезария от Фонд „СЗ“  

Бойница 134 134 

Брегово 200 200 

Видин  148 148 

Грамада 65 65 

Димово 250 250 

Кула 50 50 

Макреш 60 60 

Ново село 100 100 

Ружинци 719 719 

Чупрене Общ. трапезария от Фонд „СЗ“  
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 Дейност на пенсионерските клубове по общини: 

 

Община Белоградчик: 

Клуб на пенсионера Мадона – гр. Белоградчик, с 140 членове. Проведени екскурзии с 

членове на клуба в страната и чужбина в държави като Турция, Гърция, Македония, Албания, 

Сърбия, Румъния, Италия и редица Исторически и културни обекти в страната. 

Участие в Художествена самодейност, сформиран смесен (мъже и жени) певчески 

състав, предимно за народни песни и група на декламатори. Провеждане на просветна 

дейност на здравна тема „По проблемите на дискриминация на възрастни хора, правата на 

възрастни хора с ниски доходи, за пътнотранспортни произшествия”. 

Община Бойница: 

На територията на Община Бойница функционират 5 (пет) пенсионерски клуба в селата 

Бойница, Раброво, Бориловец, Шишенци и Периловец. Същите представляват общинска 

дейност, която осигурява  лични и социални контакти на хората в пенсионна възраст в 

общината. В тях потребителите  могат да се информират, консултират – социално, здравно и 

правно. Да четат вестници и да се включат в групи по интереси – шах, табла, карти, домино и 

др. 

Община Видин: 

На територията на гр. Видин функционират следните пенсионерски клубове: „Белият 

Дунав”, „Културен клуб на пенсионера”, „Бъдин”, „Златна есен”, „Здравец”. 

На територията на гр. Дунавци функционират следните пенсионерски клубове: Клуб на 

пенсионера „Щастливец” и Пенсионерски клуб „Единство”. 

В с. Жеглица функционира Клуб на пенсионера „Здравец”, в село Градец- Клуб на 

пенсионера „Здравец”, в село Синаговци – Пенсионерски клуб „Божур”, в село Гомотарци – 

Пенсионерски клуб „Единство”.  

Община Грамада: 

В град Грамада функционира един клуб, който е съвместен Клуб на пенсионера, 

диабетика и хората с увреждания – членовете на клуба са 194 души. 

Община Кула: 

Община Кула издържа финансово клубовете на пенсионера в гр. Кула, с. Старопатица и 

с. Цар Петрово. С подкрепа се ползват и местните поделения на организациите на незрящите 

и хората с увреждания. 

Община Ново село: 

На територията на община Ново село има изградени 5 пенсионерски клуба, във всяко 

населено място по един. Членовете на клубовете водят активен и деен живот и се включват в 

различни културни мероприятия провеждани на територията на общината. 

Община Чупрене: 

На територията на община Чупрене има 6 клуба на пенсионера в следните населени 

места: Чупрене, Търговище, Репляна, Горни Лом, Долни Лом и Средогрив. Издръжката на 

клубовете е изцяло от общинския бюджет. 

Към клубовете в с.Чупрене и с.Долни Лом има създадени групи за фолклор и стари 

градски песни. 

Клубовете вземат активно участие в честването на празниците в общината. 
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Конкретна цел 3.2.: Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена 

резидентна грижа в среда, близка до домашната. 

През 2016г. на територията на област Видин няма новоразкрити резидентни социални 

услуги за стари хора, не са закривани такива услуги и няма промяна в капацитета на 

действащите социални услуги. 

Към 31.12.2016г. в област Видин функционират четири специализирани институции за 

стари хора. 

Със Заповед на Изпълнителният директор на АСП е преустановено настаняването на 

потребители в Дом за стари хора в гр. Кула, считано от 03.08.2016г. до 25.10.2016г., поради 

извършване на ремонтни дейности в сградата.  

 

Наименование на 

социална услуга  

Доставчик Вид 

финансиране 

/ДДД;проект; 

общ.бюджет/ 

Капацитет 

към 

31.12.2016 

Ползватели 

към 

31.12.2016 

Настъпила 

промяна 

през 2016г. 

Дом за стари хора 

Дом за стари хора – 

с. Кутово 

Община 

Видин 
ДДД 20 19 няма 

Дом за стари хора– с. 

Гара Орешец 

Община 

Димово 
ДДД 30 30 няма 

Дом за стари хора – 

гр. Кула 
Община Кула ДДД 50 36 няма 

Дом за стари хора - 

с. Дреновец 

Община 

Ружинци 
ДДД 23 23 няма 

 

 Териториално разпределение /по общини/ на специализираните институции за 

стари хора:  

  

Социална услуга Капацитет  

 Община Видин:  

ДСХ – с. Кутово 20 

 Община Димово:  

ДСХ – с. Гара Орешец 30 

 Община Кула:  

ДСХ – гр. Кула 50 

 Община Ружинци:  

ДСХ – с. Дреновец 23 

 

СМР, отнасящи се до социалните услуги през 2016 г. 

Наименование на 

социална услуга  

Описание на СМР извършени през 2016 г./обща стойност на 

СМР  

Дом стари хора „Св. 

Василий Велики“ –        

гр. Кула 

Подмяна на ВиК  инсталация; обособени нови спални 

помещения, ремонт на отоплителната инсталация, подмяна на 

настилки в коридорите, изграждане на вентилация в 

кухненския блок, обзавеждане на спални помещения и 

приемна, ремонт на електроинсталация, вертикална планировка 

отвън. Обща стойност на СМР – 215 000 лева. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

І. През 2016 г. по отношение изпълнението на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги е извършено: 

 

 

По Стратегическа цел 1: Грижа за децата 

 Преустановено е настаняването на деца в Дом за деца, лишени от родителска 

грижа, - гр. Белоградчик. 

 Намален е капацитетът на Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Видин от 

80 на 40. 

 От 01.11.2016г. стартира втори етап на проекта на АСП „Приеми ме – 2015”. За 

управлението на проекта е създаден областен екип за управление към Община Видин. 

Като партньори по проекта са се включили 7 нови общини. 

 Делегирано е управлението на Център за настаняване от семеен тип „Дъга”, Център 

за настаняване от семеен тип „Зора” и Защитено жилище „Вяра, Надежда и Любов” от 

Община Видин към НПО „Надежда за нашите деца”. 

 

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

 

 Считано от 01.05.2016г. разкрита социалната услуга в общността – резидентен тип 

– Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства, с 

капацитет 15 места, в с.Върбово, общ.Чупрене.  

 Променено е местонахождението на Центъра за временно настаняване от гр. Видин 

в с. Гомотарци, считано от 01.08.2016г.  

 

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

Стратегическа цел 3: Грижа за старите хора 

 

 Десет общини в област Видин реализират проекти по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на живот и на достъпа до 

услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване. 

 Стартира предоставянето на нова услуга „Топъл обяд” от обществените трапезарии, 

предоставяна в рамките на общински проекти по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане. Услугата се реализира на територията на 9 общини с 

капацитет - 1726. Със стартирането на проектите, услугата се разкрива в две нови 

общини – Община Макреш и Община Ружинци, а в четири от останалите общини 

/Бойница, Брегово, Грамада и Димово/ се увеличава нейния капацитет. 
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ІІ. Обобщение: 

 

 В края на 2016 година в област Видин общият брой на предлаганите социални 

услуги /държавно-делегирана дейност/ е 61. Услугите за пълнолетни лица са 41, а за 

деца – 23 /част от услугите са насочени, както към деца, така и към пълнолетни 

лица/. Разкрита е една нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип 

за възрастни хора с психични разстройства- с.Върбово, общ.Чупрене.  

 Броят на специализираните институции е 8 - 2 за деца, 2 за пълнолетни лица с 

увреждания и 4 за стари хора.  

 Продължава тенденцията за намаляване броя на децата, настанени в 

специализирани институции.  

 По данни на Регионално управление на образованието – гр. Видин през последните 

години се очертава трайна тенденция към задържане и намаляване на броя на 

учениците, които трайно не посещават училище.  

 Разширява се предоставянето на услугата „Приемна грижа”. Към 31.12.2016г. 

услугата се предлага в 10 от 11-те общини на областта, а броят на утвърдените 

приемни семейства  е нараснал с 20 в сравнение с 31.12.2015г. 

 През 2016г. услугата „обществени трапезарии” се предлага в 9 от 11-те общини на 

областта в рамките на общински проекти „Топъл обяд”, финансирани по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, в резултат 

на което услугата се предоставя в две нови общини, а капацитет й в 9-те общини се 

е увеличил от 723 на 1726. 

 И през 2016 г. 10 от общините в областта продължават предоставянето на услуги 

личен асистент/ социален асистент/ домашен помощник, осигурявайки 

финансирането им в рамките на общински проекти по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, като по този начин подобряват условията за самостоятелен живот в 

домашна среда на възрастни хора, самотно живеещите  и хора с увреждания. 

 

  

. . . . . . 
 

Годишният мониторингов доклад за изпълнението през 2016 г. на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин /2016-2020г./ е изготвен и 

приет от Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията, създадено 

към Областна администрация Видин със Заповед №ОС 0104/1/10.01.2017г. на Областен 

управител на област Видин. 

 


