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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Областната стратегия за развитие на социалните услуги за област 

Монтана е утвърдена от Областния съвет за развитие в област Монтана, 

като неразделна част/приложение към актуализираната стратегия в 

областта. Създадена е в процес на партньорство между Областна 

администрация, Регионална дирекция за социално подпомагане, 

общински администрации и общински съвети, териториални структури на 

Агенция за социално подпомагане, местни структури на централната 

държавна власт, социални услуги, НПО и други. Във връзка с 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

в Област Монтана за периода 2016 – 2020 г. като структура в рамките на 

Областна администрация – Монтана е създадено Звено за мониторинг и 

оценка на социалните услуги в областта. Настоящият годишен 

мониторингов доклад представя актуалната ситуация в сферата на 

социалните услуги в област Монтана за 2019 година.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКА 

Целта на мониторинга е да проследи динамиката и извърши оценка на 

действащите социални услуги и предприетите мерки за социално 

включване на територията на областта през 2019 г. Резултатите от 

мониторинга и оценката са основа за актуализацията на стратегията по 

отношение на приоритетните направления и целите, както и за 

препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението; Да 

осигури актуална информация за развитието на социалната среда в 

област Монтана, чрез: • Наблюдение на промените в базовите индикатори 

за ситуацията; • Обратна връзка от целевите групи • Обратна връзка от 

преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на 

социалните услуги, възможностите за усъвършенстване и нуждите от 

обучение и развитие на човешките ресурси. Оценката обхваща следните 

критерии: • Релевантност – съответствието на целите и интервенцията 

спрямо реалните проблеми и конкретните потребности и възможности на 

рисковите групи; • Ефикасност на изпълнените дейности • Ефективност – 

оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, както и 

на степента на обхващане на целевите групи, индивиди и общности в 

риск от изпълнените дейности. Качеството на предоставените социални 

услуги се оценява през призмата на ефекта и ползите за потребителите 

при задоволяването на техните потребности - индивидуални и общи за 
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рисковата група; • Въздействие на Областната стратегия върху общия 

социален контекст, степен на постигане на дългосрочните цели, 

комплексна оценка на предизвиканите качествени промени в състоянието 

на социалната среда и рисковите групи; • Устойчивост на дейностите, 

резултатите и ползите за целевите групи и продължението им след 

времевата рамка на Стратегията. Препоръки и текуща, актуална 

информация за оперативно препланиране на дейностите и следващите 

етапи от изпълнението на предвидените дейности – социални услуги и 

мерки за социална закрила;  

 Основният подход в процеса на мониторинг е участието, който включва и 

обратна връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето 

на социалните услуги и носи допълнителни предимства за ефективността 

на мониторинга. 

 

3. ИЗТОЧНИЦИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Констатациите на основния екип на ЗМО за изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на социални услуги в областта са направени въз 

основа на наблюдение, оглед на материално-техническата база, преглед 

на документи, информация от всички доставчици на социални услуги по 

предварително изготвени и предоставени указания. По отношение на 

функциониращите социални услуги, информацията е предоставена от 

РДСП гр. Монтана, под формата на месечни справки за капацитет, 

заетост, свободни места и чакащи лица/деца за ползване на социални 

услуги в общността и/или СИ. По отношение на социалните услуги – 

общинска или проектна дейност, информацията е предоставена от 

общинските администрации и дирекциите “Социално подпомагане“, 

обслужващи съответните общини, доставчици на социални услуги - НПО и 

др. Обобщена и/или детайлна информация за функциониращите 

социални услуги на територията на област Монтана, описана в настоящия 

доклад е събирана и от общините в Областта. Към момента на 

реализиране на дейностите по мониторинг и оценка от основния екип на 

ЗМО през 2019 г., социални услуги на територията на област Монтана се 

предоставят от доставчици на социални услуги, както следва: Община 

Берковица, Община Бойчиновци, Община Брусарци,  Община Вълчедръм, 

Община Вършец, Община Георги Дамяново, Община Лом, Община 

Медковец, Община Монтана, Община Чипровци, Община Якимово. 
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Целите са насочени към интеграция на хората с увреждания в 

обществото; предоставяне на социални услуги и включване на хората с 

увреждания в социалните услуги; защита от дискриминация. 

    

 

 

 

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

 

Домашен Социален Патронаж – предназначен за лица в пенсионна 

възраст, лица с намалена 50 и над 50 на сто работоспособност, деца, юноши 

и младежи до 18-годишна възраст с умствена изостаналост, физически и 

сетивни увреждания,самотно живеещи възрастни хора. Година на разкриване 

на социалната услуга – 1990 г с ПМС № 117,а през 2003 със заповед на 

Кмета на Община Берковица е определен като второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити като общинска дейност. – капацитет 200, лица Берковица,  

с.Замфирово, с.Котеновци. Продължителност на ползване на услугата –  Над 

5 год. 

 

Година 2019 г. 

пол мъже жени 

от общината (брой) 113 126 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 239 

 

Брой чакащи ползватели  

Година 2019 г. 

пол Мъже  жени 

Брой     0 2 

Общ брой              2 

 

 

 



6 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 5 5 0 

Над 61 год. 234 108 126 

Общо 239 113 126 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 200 239 239 

 

 

Защитно жилище за лица с умствена  изостаналост - Година на 

разкриване на социалната услуга – открита на 26.09.2007г. със Заповед № 

389/13.04.2007г. на АСП и със Заповед№ РД01-1231 / 28.10.2014г. е 

променено името на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, със 

Заповед № РД01-0529/29.03.2018г. името е сменено на Защитено жилище за 

лица с умствена изостаналост гр. Берковица. Ползвателите на предложената 

услуга от резидентен тип е за мъже с различна степен на умствена 

изостаналост. Всички ползватели са преместени от ДДМУИ гр. Берковица. 

Към момента мъжете добре се адаптират съм средата и подържат много 

контакти с хора от града. 

             

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)  7 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

 1 

Общ брой 8 

 

 



7 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 8 8  

Общо 8   

 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С 
УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ 

 
01.12.2015 г. като ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. От 

01.06.2017г. е сменен профила на ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост. Ползвателите на услугата са пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани 

възможностите за оставяне в семейството -  при близки и роднини, или 

самостоятелен живот. По – голяма част от тях са бивши потребители на 

ДДМУУИ гр.Берковица. Капацитет -14 лица 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 2 12 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год. 1 0 1 

31-60 год. 13 12 1 

Над 61 год. 0 0 0 

Общо 14 12 2 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост -  Ползвателите на предложената услуга от резидентен тип е 

за мъже с различна степен на умствена изостаналост. Година на разкриване 

на социалната услуга – Социалната услуга е разкрита на 01.09.2015 година 

за 12 потребителя със Заповед № РД01-1253 / 11.08.2015год. на АСП. Със 

заповед № РД01-367 / 30.03.2016 год. на АСП капацитета е променен на 14 
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потребителя. Със заповед №РД01-0528 / 29,03,2018г. на АСП и Протокол 

№46,26,05,2017г. и решение № 829 на общински съвет Берковица е сменено 

името от ЦНСТВХУИ на ЦНСТПЛУЙ. 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год.    

4-7 год.    

8-18 год.    

19-30 год. 4 4  

31-60 год. 10 10  

Над 61 год.    

Общо 14 14  

 

Център за обществена подкрепа – гр. Берковица 

 
Услугата стартира 02.06.2014г. Продължителност на ползване на услугата – 

Дългосрочна – 12 месеца 

 

Деца от 0 до 18 години в риск: 

 жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън 

семейството му; 

 за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, 

психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 

 с увреждане; 

 необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали 

от училище и техните семейства; 

 Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са 

насочени дейностите по първична превенция, както и различни 

информационни кампании; 

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

 Младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен 

тип; 

 Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които 

Отдел „Закрила на детето”/Дирекция ”Социално подпомагане” е преценил, че 

имат нужда от специфична подкрепа или съдействие; 
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 Кандидати за или вече одобрени приемни семейства; 

 Кандидати за или вече одобрени осиновители; 

 Лица. 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)   605     544  

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

     -       - 

Общ брой 1149 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 19 8 11 

4-7 год. 22 11 11 

8-18 год. 96 49 47 

19-30 год. 2 0 2 

31-60 год. 13 5 8 

Над 61 год. 4 2 2 

Общо 156 75 81 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 53 59 59 

Роми        70       87       97 

 

 

потребители 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

72 107 118 
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ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА с ОЛБ – ГРАД БЕРКОВИЦА 
 

Дома е специализирана институция предоставяща комплекс от социални 

услуги – делегирани от държавата дейност. Тук се настаняват лица 

навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж 

и възраст съгласно чл.68 ал.1-3 от Кодекса за социално осигуряване, 

включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат 

процент намалена работоспособност, установен с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. 

Капацитет – 150 лица. 

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 54 95 

Общ брой  149 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 50 22 

от областта (брой) 41 28 

от други области в страната 

(брой) 

4 4 

Общ брой 149 

 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Над 61 год. 149 54 95 

Общо 149 54 95 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 147 147 148 

Роми 3 3 2 
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„ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ“ 

Център за настаняване от семеен тип гр.Берковица е разкрит със Заповед 

№РД 01-61/19.01.2010 г. на Изпълнителния  директор на Агенция за 

социално подпомагане. 

С Заповед №РД01-0553/30.03.2018 на Изпълнителния  директор на Агенция 

за социално подпомагане е извършена промяна в частта наименование/ 

целева група. Променена е  Заповед № РД01-1410/04.12.2014 г. изразът  

„Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 

увреждания“ е заличен и е заменен с израза „Откриване на Център за 

настаняване от семеен тип за деца без увреждания“. 

Целеви групи: Деца от 3 до 18-годишна възраст, лишени от родителска 

грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТДБУ са изчерпани 

възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, 

настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. 

Капацитет – 15 деца 

Продължителност на ползване на услугата – средно – Две години и шест 

месеца. 

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 9 3 

Общ брой  12 

) 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)   

Берковица  1 

Вършец 1 1 

Монтана  2 4 

Лом   

Медковец   

   

от областта (брой)   
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Общо за обл.Монтана 3 6 

   

от други области в страната 

(брой) 

  

София  1 

Русе  2 

Враца   

Общ брой 3 9 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 3 3 3 

Роми 13 12 9 

Турци 2 2 0 

 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Брой жалби/оплаквания 

от потребители на 

социалната услуга 

0 8 3 

Брой жалби/оплаквания 

от близки на  

потребители на 

социалната услуга 

0 0 0 

 

потребители 2019 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

12 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 
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ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – КВ. «РАКОВИЦА» 

 

- за периода 1 януари – 31 март – Семейно-консултативен център - по проект 

и финансиране на УНИЦЕФ България 

- от 1 април 2019 г. – държавно-делегирана дейност – трансформиране в 

Център за обществена подкрепа 

- март 2016 г. – стартиране на дейността като Семейно-консултативен център  

- април 2019 г. – трансформиране в Център за обществена подкрепа 

- Предвид обхвата на Услугата, ЦОП разполага и с офис в гр. Вършец, 

предоставен за безвъзмездно ползване от ОбА Вършец, ситуиран в 

Медицинския център, етаж 3. 

Основните целеви групи на ЦОП са децата в риск от изоставяне или 

отделяне от биологичното семейство; риск от насилие; в риск от въвличане в 

ранен брак; непълнолетни майки; деца в риск от отпадане от образователната 

система; деца със здравословни проблеми и деца с увреждания; деца, на 

разведени родители, въвлечени в „конфликт на лоялност“, семейства, 

нуждаещи се от повишаване на родителските умения. Продължителност на 

ползване на услугата – 1 година 

 

 Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 10 % 20 % 25 % 

Роми 90 % 80 % 75 % 
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ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 

 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

 

8 872 8 629 8522 9 236 9 030 9 025 

 

 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 1 739 894 845 

от 20  до 64 г.  4 847 2 587 2 260 

от 65 г. до 100 + г. 1 936 766 1 170 

 

 

възраст 2019 г. 

от 0 до 19 г. 1 

от 20 до 85+ г. 201 

мъже 89 

жени 112 

 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  659 653 

Бездомни лица  0 1 

Други групи хора в неравностойно положение  

(допишете като добавите допълнително редове 

 

699 

 

885 

Лица с трайни увреждания 699 885 
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   Деца с противообществени 

прояви 

2017 г.  

/бр./ 

2018 г.  

/бр./ 

2019 г.  

/бр./ 

16 18 22 

 

Случаи, в които е свикван  

Мултидисциплинарния  екип на местно ниво при 

сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от 

насилие, съгласно подписаното от 15.03.2010 г.  

Споразумение за сътрудничество между МТСП, 

МВР, МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и 

НСОРБ                                        

2017г.  

/бр./ 

2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

0 0 0 

 

 

 

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 
 
    Домашният социален патронаж е разкрит през 1987година от Община 

Бойчиновци,като първоначално услугата работи в гр.Бойчиновци,с.Лехчево и 

с.Бели Брег.От 2008 г. център на социалната услуга е гр.Бойчиновци, като 

обслужваните лица са от всички населени места. 

Капацитет на услугата  

Година 2019 г. 

Брой 200 

 

 Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пол мъже жени мъже жени мъже жени 

Брой 53 70 61 85 62 92 

Общ брой  123 146 154 

 

Година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

пол мъже жени жени мъже жени мъже 

от общината (брой) 53 70 85 61 92 62 

от областта (брой)       

от други области в страната       
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(брой) 

Общ брой 123             146 154 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Над 61 год. 154 62 92 

Общо    

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 123 146 154 

 

 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА 

         Домът за стари хора в с.Владимирово е единствената специализирана 

институция, която    предоставя социални услуги  за възрастни на територията на 

общината. Изграждането на необходимия капацитет за управление и за 

предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – 

условие за постигане на качество на услугите в съответствие със съвременните 

стандарти. Предоставяне на постоянна грижа при задоволяване на ежедневни 

жизнени потребности, рехабилитация, терапия за самотни възрастни хора, които 

не са в състояние да се обгрижват сами. Капацитет  54 места. Продължителност 

на ползване на услугата – средно 5 години 

Година 2019 

Пол мъже жени 

Брой 14 34 

Общ брой  48 
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Година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

пол мъже жени мъже жени мъже жени 

от общината (брой) 2 13 5 21 5 24 

от областта (брой) 5         

8 

7       

11 

7 8 

от други области в страната 

(брой) 

 8 18 3  7 2 2 

Общ брой 54 54 48 

 

 

година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Над 61 год. 54 17 37 49 16 33 45 12 33 

Общо 54 17 37 49 16 33 45 12 33 

 

Етнически 

произход/година 

Брой и/или процент 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 100% 100% 100 % 

 

Няма лица, които да се самоопределят като други. 

  

Домашен социален патронаж - Дейности за доставка на храна по 

домовете на потребителите, услуги по поддържане на лична и битова 

хигиена, пазаруване със средства на патронираните на необходимите стоки и 

храни, плащане на такси и сметки за разходи, посредничество при 

извършване на административни, здравни и други услуги; поддържане на 

социални контакти за самотно живеещи стари хора с увреждания  и самотно 

живеещи стари хора в отдалечени населени  места без достъп до услуги. 

Капацитет 200  места 
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Забележка: 

Ползвателите на социалната услуга за 2019 г.  са в границите от 147 до 167 

бр. 

По проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”  през 2019 г. Домашен 

социален патронаж продължава доставка на обяд за 80 човека от всички 

населени места в общината.   

  

 

Мониторинг 

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на 

финансиране) 

2019 г.  

Проекти в процес на реализация 1.Проект „Обучение и заетост за 
младите хора” по ОП „РЧР”. 

2.Проект „Обучение и заетост за 
младите хора” за хора с 
увреждания, Компонент ІІ по ОП 

„РЧР”. 

3.Проект „Обучение и заетост” за 

хора с увреждания по ОП „РЧР”. 

4.Проект „Топъл обяд в община 
Бойчиновци”, финансиран по ОП 

”За храна и /или основни 
материали”,  безвъзмездно 

подпомагане от Фонд за 
Европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица /ФЕПНЛ/ със 

срок на изпълнение до 
31.12.2019 г. 

5.От 01.09.2019 г. по ОП „РЧР” 

2014-2020 в общината стартира 

проект BG05M90PO001-2.0 

„Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания-

Компонент 2” в партньорство с 

община Георги Дамяново 

 

Продължителност на 

проекта от 

15.09.2016г.до 

31.12.2019г. 

 « Осигуряване на 

Топъл обяд в 

Община 

Бойчиновци» 

 по коя рограма се 

кандидатства/ 

 Оперативна 

програма за храни 
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финанасира проекта и/ или основно 

материално 

подпомагане 

Партньор/и 

 

 Няма 

Планирани дейности по 

проекта 

 Закупуване на 

хранителни 

продукти за 

осигуряване на 

топъл обяд-супа, 

основно ястие, 

хляб и при 

възможност  и 

десерт.На 

лицата,които имат 

затруднения в 

придвижването и 

не могат да отидат 

до 

пунктовете,топлият 

обяд се доставя до 

домовете им за 

всяко конкретно 

населено място. 

Постигнати резултати  Осигурен е топъл 

обяд на 30 

лица,които са на 

месечно 

подпомагане по 

чл.9 от ППЗСП, и на 

50 самотно 

живеещи 

пенсионери,които 

имат ниски доходи 

и не могат да се 

издържат с тези 

доходи и 

имуществото си. 
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Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността (какво е 

направено съгласно планираното 

за периода) 

Местоположение 

(нас.място) 

Финансиране 

(източник, сума) 

Дом за стари хора 

специализирана 

институция 

Предоставяне на постоянна грижа 

при задоволяване на ежедневни 

жизнени потребности, 

рехабилитация, терапия за самотни 

възрастни хора, които не са в 

състояние да се обгрижват сами. 

Продължаване на  дейността- 

Капацитет  54 места 

с.Владимирово Държавно делегирана 

дейност-433 011 лв. в 

т. ч. капиталови 

разходи  892 лв. 

Клубове на 

пенсионера 

общинска дейност 

Осигуряване на лични и социални 

контакти, информиране и 

консултиране –социално, здравно, 

правно 

Продължаване на дейността- 

капацитет 10  клубове в 

общината 

 

гр.Бойчиновци, 

кв.Огоста, 

с.Лехчево , 

с.Громшин, 

с.Кобиляк, 

с.Владимирово, 

с.Мадан ,  

с.Мърчево, 

с.Ерден, 

 с.Охрид 

Общински бюджет 

24 997 лв. в т. ч. 

капиталови разходи  

20 206 лв. 

 

Клубове на 

инвалида 

общинска дейност 

Предоставяне нвъзможности за 

социални контакти и организиране 

на различни социални дейности 

Продължаване на дейността- 
капацитет  2 клубове в общината 

 

с.Владимирово 

с. Мърчево 

Общински бюджет  

 

Личен асистент 

услуга в общността 

  

 

 

 

 

- проект по НП „АХУ” 

 

 

 

 - ПМС 

№344/21.12.2018 г. 

Осигуряване на грижи в семейна 

среда на нуждаещи се от постоянно 

обгрижване  лица с увреждания в 

ежедневието, като  същевременно се 

осигурява заетост на лице от 

семейството. 

 

Продължаване на дейността за 

2019 г. с капацитет 1 бр. личен 

асистент 

 

 

Стартирала от 01.09.2019 г. до 

31.12.2019 г. 

 

капацитет за 2019 г. 

23 бр. лични асистенти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Лехчево 

с. Бели брод,  

гр. Бойчиновци,  

с. Владимирово,  

с. Громшин  

с. Кобиляк,  

с. Лехчево,  

 с. Мадан,  

с. Мърчево 

с. Портитовци 

 

 

 

 

 

по НП „АХУ”  

 

 

по ПМС 
№344/21.12.2018 г. 

72 661.17 лв. /общо за 

услугите личен асистент 
и домашен помощник/ 

Домашен 

помощник 

услуга в общността 

 

 

 

- ПМС 

№344/21.12.2018 г. 

Интегрирани  услуги за хора с 

невъзможност за самообслужване и 

за хора с увреждане за осигуряване 

на дългосрочна грижа, вкл.  

социални и здравни услуги в 

домашна среда. 

 

Стартирала  01.09. 2019 г. и 

продължаване на дейността до 

31.12.2019 г. 

капацитет  

11  бр. домашни помощници 

с. Бели брод, 

 гр. Бойчиновци,  

с. Владимирово 

с. Громшин 

с. Лехчево 

с. Мадан 

с. Мърчево 

с. Портитовци 

  

 

 

 

по ПМС 

№344/21.12.2018 г. 
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ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

Община Брусарци 

  4517   4606 

 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 787 359 428 

от 20  до 64 г.  2651 1350 1301 

от 65 г. до 100 + г. 1168 605 563 

 

Етнически състав на 

населението 

 

2019 г. 

/по данни 

на 

общините/ 

българи 28020 

роми 1566 

други 220 

 

възраст 2019 г. 

от 0 до 19 г. 787 

от 20 до 85+ г. 3819 

мъже 1955 

жени 1864 

 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора   587 

Бездомни лица   0 

Други групи хора в неравностойно положение  

(допишете като добавите допълнително редове) 

 24 
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    Деца с противообществени 

прояви 

2019 г.  

/бр./ 

9 

 

 

Случаи, в които е свикван  

Мултидисциплинарния  екип на местно ниво при 

сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от 

насилие, съгласно подписаното от 15.03.2010 г.  

Споразумение за сътрудничество между МТСП, 

МВР, МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и 

НСОРБ                                        

2019 г. 

/бр./ 

1 

 

 

 

               Домашен социален патронаж  

Потребители на услугата са  от всички населени места на територията но 

общината -  гр. Брусарци, с. Василовци, с. Крива бара, с.Дондуково, 

с.Смирненски, с.Киселево, с.Княжева махала, с.Дъбова махала, с.Буковец. 

Година 2019 г. 

Брой 200 

 

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 97 93 

Общ брой  190 

 

пол жени мъже 

от общината (брой) 93 97 

Общ брой 190 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 63 21 42 
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Над 61 год. 127 76 51 

Общо 190 97 93 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 137 146 152 

Роми 34 36 38 

 

 

МОНИТОРИНГ 

Съгласно чл.36 от ППЗСП социалните услуги са обособени в две групи, 

в зависимост от средата, в която се предоставят: социални услуги, които се 

предоставят в общността; социални услуги, които се предоставят в 

специализирани институции. В община Брусарци се предоставят социални 

услуги в общността, и обхващат всички населени места на територията на 

общината. Социални услуги в общността 

- Домашен социален патронаж: 

Домашен социален патронаж гр. Брусарци е създаден през 1987 г. През 2019 

година в Домашен социален патронаж  навърши 32 години работа в 

социалната сфера на територията на общината. ДСП е социална дейност към 

община Брусарци, пряко подчинена на кмета на общината. Предоставянето 

на тази социална услуга позволява на нуждаещите се лица да я получават 

без да се отделят от тяхната естествена семейна среда. Това от една страна 

осигурява сигурността на обслужваните лица, че ще им се предоставят 

сачествени услуги от квалифицирани кадри по домовете, и от друга страна , 

освобождава близки и роднини от постоянни ангажименти и от непрекъснати 

грижи за тях. По този начин лицата в нужда, без да се откъсват от 

домашната среда, продължават да участват активно в социалния живот на 

общината. Към края на 2019 г. ДСП гр. Брусарци обслужва 145 лица, 

самотни пенсионери, социално слаби, инвалиди, лица без доходи. 

Патронираните лица заплащат месечна такса която включва пълните разходи 

за храна и реалните разходи за ток, вода и гориво. Доставянето на топла 

храна е ежедневно и е съобразено с хигиенно- диетичните изисквания на 

Българския Държавен стандарт и рационалното хранене на хората от третата 
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възраст. ДСП – гр. Брусарци е една от водещите специализирани социални 

услуги на територията на общината. 

- Осигуряване на топъл обяд: 

Община Брусарци предоставя социалната услуга Топъл обяд на 70 

потребители по Операция ТИП 3: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл 

обяд в община Брусарци -2016”. Дейността на  трапезарията стартира през 

2016 г. и  приключи на 31.12.2019 г. Храната се приготвя в Домашен 

социален патронаж, където разполагат с необходимото оборудване за 

приготвяне на храна за „Обществена трапезария”, за да получат 

потребителите разнобразна и балансирана храна ежеседмично се изготвя 

меню. Лицата, включени в дейностите по проекта са от следните групи:  

- лица с доказана липса на доходи и близки, които се грижат за тях 

установено от дирекция „Социално подпомагане”, 

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенси- за 

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

не свързани с трудова дейност. Осъществяват се и съпътстващи мерки към 

представителите на целевите групи по настоящата процедура, а именно 

подкрепа и консултация относно : - възможнаст за ползване на други 

социални услуги, предоставени на територията на общината, включително и 

такива, финансирани по ОП РЧР 2014-2020, подпомагане достъп до здравни 

и образователни услуги, насочване към институции. За съпътстващите мерки 

са ангажирани служители от общината и се извършват ежемесечно, според 

потребностите на представителите на целевата група. 

-   Услуга в общността: 

И през 2019 г. започна и реализация на Закона за личната помощ в община 

Брусарци. В момента има 42 сключени трудови договора с асистенти по ЗЛП, 

които обслужват лица с увреждане на когото е издадено направление по 

реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой 

часове за лична помощ 

Приоритети в предлаганата на ЗЛП са: помощ в общуването и 

подържането на социални контакти; подпомагане и разширяване на 

възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен 

начин на живот; организиране на културни мероприятия, чествания и лични 

празници, взаимодействие със социални, здравни и други институции, 

битови услуги. Ползватели на услугата са лица с трайни увреждания, в 
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тежко задравословно състояние, които не могат или са много затруднени да 

се обслужват сами. 

 Дейности по закрила на детето-приемна грижа 

Продължава партньорството по проект « Приеми ме 2015» по Оперативна 

програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. и през 2019 година. 

Община Брусарци е партньор/ Работодател/ по силата на подписаното 

споразумение и  се задължава да създаде организация за ефективно 

управление и успешно реализиране на Проекта на общинско ниво, чрез 

планиране, организиране, контролиране, кординиране на дейностите и 

ресурсите заложени в Проекта. 

По проекта има назначен оперативен счетоводител с отговорности по 

сключване/прекратяване на договори с приемни семейства с местоживеене в 

общината, ежемесечни заявки за средства и др. 

Кметът на община Брусарци / Работодател/  в момента има сключени 18 

договора с приемни родители с местоживеене на територията на общината – 

договор за грижа на 22 деца настанени в професионално приемно 

семейство. В подписаното споразумение за партньорство задължение на 

община Брусарци е да работи във взаимодействие с ОЕПГ /областен екип по 

приемна грижа/, ДСП / ОДЗ за осъществяване на дейностите по предоставяне 

на доброволна, професионална и заместваща приемна грижа, целия пакет по 

дейности, насочени към приемните родители, семейства на близки и 

роднини, както и кандидатите за приемни семейства на територията на 

общината. 

- Клубове на пенсионера: 

На територията на общината  функционират 4 пенсионерски клуба. 

Издръжката на клубовете е от бюджета на общината, тяхната дейност е 

свързана с подпомагане решаването на социално-битови и здравни 

проблеми, както с развлекателни и културни дейности на лица в пенсионна 

възраст, организиране на екскурзии , като общината осигурява безплатен 

транспорт на всички желаещи.  

- Читалища и култура: 

 Читалищата на територията на общината са с добри материални бази и 

условия за провеждане на културни мероприятия. Художествено-творческата 

дейност на читалищата и библиотеките в общината целят запазването и 

развитието на традиционните цености на българския народ, както и 
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създаването на нови традиции, породени от нуждите на местните общности. 

Чрез тези дейности читалищата и библиотеките работят за привличане на 

млади хора и ученици в самодейни колективи, кръжоци и клубове по 

интереси. Всяка година с решение на Общински съвет се приема Културен 

календар, където са изложени изявите на читалищата в община Брусарци.  

 

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ 

 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

Община Вълчедръм  

9312 9168 8992 9281 9013 8890 

 

възраст жени 

от 0 г.  до 19 г. 966 

от 20  до 64 г.  2448 

от 65 г. до 100 + г. 1328 

 

 

възраст 

 

2017 г. 

 

2018 г. 2019 г. 

от 0 до 19 г. - - - 

от 20 до 85+ г. 168 146 151 

мъже 89 77 81 

жени 79 69 70 

    

 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  460 364 
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Информация за деца с протиообществени прояви (по данни на МКБППМН) 

 

    Деца с противообществени 

прояви 

2017 г.  

/бр./ 

2018 г.  

/бр./ 

2019 г.  

/бр./ 

21 20 29 

 

 Информация за деца, жертва на насилие 

 

Случаи, в които е свикван  

Мултидисциплинарния  екип на местно ниво при 

сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от 

насилие, съгласно подписаното от 15.03.2010 г.  

Споразумение за сътрудничество между МТСП, 

МВР, МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и 

НСОРБ                                        

2017г.  

/бр./ 

2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

0 0 1 

 

 

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения/ДПЛСН/ 

В ДПЛСН гр. Вълчедръм се настаняват лица със сетивни нарушения, 

притежаващи ЕР на ТЕЛК. Настанените лица са от цялата страна. Капацитет 

– 48 лица 

Година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пол мъже жени мъже жени мъже жени 

Брой   11 30 15 29 

Общ брой   41 44 

 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 10 5 

от областта (брой) 13 5 

от други области в страната 

(брой) 

6 5 

Общ брой 44 

 

Възрастова Общ Мъже Жени 
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група брой 

31-60 год. 7 3 4 

Над 61 год. 37 12 25 

Общо 44 15 29 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи  41 44 

 

 

Домашен социален патронаж 

 Услугата е предназначена за пенсионери. Ползватели могат да бъдат и лица 

с увреждания, притежаващи ТЕЛК и получаващи пенсия по болест, 

независимо дали са навършили пенсионна възраст. Капацитет – 100 лица 

Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 622 514 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 1136 

 

 

година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой Мъже Жени 
Общ 

брой 
Мъже Жени 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Над 61 год. 1130 480 650 1127 512 615 1136 514 622 
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Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 96 % 94 % 93 % 

Роми 4 % 6 % 7 % 

 

 

Обществена трапезария -  Капацитет на услугата – 50 . Услугата е 

предназначена за самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се 

издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални 

размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени 

пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност. 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 3 1 2 

Над 61 год. 47 11 36 

Общо 50 12 38 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 92 % 93 % 90 % 

Роми      8 %     7 %     10 

% 
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МОНИТОРИНГ 

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на 

финансиране) 

2019 г.  

Проектни предложения, чакащи за 

одобрение 

 

Проекти в процес на реализация Предоставяне на социални услуги 

в общността „личен асистент”, 

„социален асистент” и „домашен 

помощник” – финансирани по 

Постановление №344 на 

Министерски съвет от 20 

декември 2018 г. за 

изпълнението на държавния 

бюджет на Република България 

за 2019 г. 

 

 

 

ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 

 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

Община Вършец 

 7964 7848  7521 7448 

 

 лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  694 725 

 

Информация за деца с протиообществени прояви (по данни на 

МКБППМН) 

 

    Деца с противообществени 

прояви 

2017 г.  

/бр./ 

2018 г.  

/бр./ 

2019 г.  

/бр./ 

14 23 22 
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 Информация за деца, жертва на насилие 

 

Случаи, в които е свикван  

Мултидисциплинарния  екип на местно ниво при 

сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от 

насилие, съгласно подписаното от 15.03.2010 г.  

Споразумение за сътрудничество между МТСП, 

МВР, МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и 

НСОРБ                                        

2017 г.  

/бр./ 

2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

2 4 5 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

физичесли уверждания гр.Вършец 

 Година на разкриване на социалната услуга – 11.12.2013 г. със заповед 

№601/11.12.2013 г. Капацитет на услугата - 15 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 4 5 

от областта (брой) 1  

от други области в страната 

(брой) 

1 4 

Общ брой 15 

 

 

Осигуряване на топъл обяд в община Вършец 

 

 Средствата са осигурени по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) в България. Основната 

цел на проекта е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност 

лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно 

материално лишение. Капацитет на услугата – 130.  

Ползватели - Община Вършец определя основната целева група по проекта 

да включва следните групи лица:  

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

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

установено от съответната дирекция „Социално подпомагане";  

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

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

несвързани с трудова дейност;  

4. Скитащи и бездомни деца и лица;  

5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., 

т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

Област Монтана 

Община Вършец 

Населено място гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Черкаски,  

с. Стояново, с. Долно Озирово , с. 

Горно Озирово,с.Драганица, с.Долна 

Бела речка,  

с. Горна Бела речка; 

 

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

 
 Ползватели - Услугата е предназначена за : 

-хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване 

-хора над 65-години  

-самотно живеещи тежко болни лица 

 Капацитет - 130 

 

Домашен помощник 

Ползватели  

-хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване 

-хора над 65-годинис ограничения или невъзможност за общуване 

-семейства на деца с увреждания 

-самотно живеещи тежко болни лица 

Капацитет - 75 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 
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от общината (брой) 35 40 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 75 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 73 73 74 

Роми 1 1 1 

 

потребители 2019 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

1 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания –с. 
Гаврил Геново 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – с. Гаврил 

Геново е разкрит през 2009г. Ползватели на Център за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания са 15 деца без увреждания, за които до 

момента на настаняването им в ЦНСТДБУ няма възможност да бъдат 

отглеждани в биологичното им семейство, настаняване в семейство на 

близки и роднини, в приемно семейство или осиновяване. Капацитет – 15 

лица 

  Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)  2 

от областта (брой) 9 5 

от други области в страната 

(брой) 

 2 

Общ брой 18 
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година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

8-18 год. 17 9 8 

19-30 год. 1  1 

Общо 18 9 9 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 5бр. 6бр. 7бр. 

Роми     10бр.     9бр.    

11бр. 

 

 

потребители 2019г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

18бр. 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

 

    

 

 

МОНИТОРИНГ 

Съгласно Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото 

прилагане, е утвърдена Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Вършец.  
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За нейното изпълнение са необходими конкретни социални услуги и 

дейности, които да отговарят на нуждите на общността, да осигуряват равен 

достъп и непрекъснато подобряване на качеството им.     

Добре ориентираните и качествени социални услуги, предоставяни в 

Община Вършец, подпомагат и разширяват възможностите на ползващите ги 

лица да водят достоен и независим  начин на живот.  

          През 2019 г. продължиха дейностите по предоставяне на социалните 

услуги Домашен социален патронаж,  проект „Осигуряване на топъл обяд в 

община Вършец 2016 - 2020”, ЦНСТ, „Домашен помощник“, които обхващат 

гр. Вършец и всички села от общината.  

   „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически 

увреждания” в град Вършец” е с капацитет за настаняване на  15 лица с 

физически увреждания, с оценена нужда от цялата област Монтана, като за 

целта са разкрити 14 работни места - персонал, обслужващ заведението.  

     Домашен социален патронаж  – социална услуга, мобилна за цялата 

община – осигуряване на храна. Домашният социален патронаж остава най-

достъпната и традиционна услуга за възрастните, самотни и болни хора в 

общината. Тя обхваща  

гр. Вършец,  кв. Заножене и селата: Долна Бела Речка, Горна Бела Речка, 

Долно Озирово, Горно Озирово, Стояново, Черкаски, Спанчевци и 

Драганица.  

Средният брой обслужвани лица на ден през 2019 г. е 125 лица, потребители 

на услугата.  

            Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Вършец 2016 – 2020“ . 

На 130 лица бе осигурен топъл обяд безплатно, ежедневно. С териториален 

обхват -  гр. Вършец,  кв. Заножене и селата: Долна Бела Речка, Горна Бела 

Речка, Долно  Озирово, Горно Озирово, Стояново, Черкаски, Спанчевци и 

Драганица. 

През 2019 г. от социалната услуга «Домашен помощник» се 

възползваха 75 потребители, услуга,  предоставяна в домовете на 

потребителите. 

Със съдействието на Община Вършец и през 2019 г. продължиха да 

развиват дейности пенсионерските клубове в общината. 
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Във всички села от общината ежемесечно е осигурено присъствие по 

график на специалисти от Дирекция социално подпомагане.  

Община Вършец продължава поетия ангажимент за стимулиране на 

раждаемостта - финансова помощ за новородени деца, съгласно утвърдени 

критерии. 

Дейностите по превенция за деца и семейства в риск от уязвими 

общности /главно от ромски произход/ се осъществяват чрез здравния 

медиатор и служители на общинска администрация гр. Вършец, съвместно с 

Регионална здравна инспекция Монтана и Дирекция „Социално 

подпомагане“. ЦОП – Берковица, кв. Раковица работи с Община Вършец от 

няколко години като предоставя интегрирани услуги в подкрепа на децата – 

здравни, социални, образователни, психологически. Те се извършват на 

терен, като социалните работници са постоянно сред нуждаещите се.  

Продължава общинската политика за осигуряване  правото на децата 

за достъп до образователни услуги, извън класни дейности, превенция на 

отпадането от училище, намаляване броя на деца с отклоняващо се 

поведение:  

- осигуряване на специализиран транспорт за децата до детските градини и 

училища; 

- подобряване привлекателността на детските заведения и училища;  

- подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, деца с 

противообществени прояви; 

- 100% от децата в предучилищна възраст в детските градини и 

всички деца в задължителна училищна възраст са включени в подходяща 

форма на образование. 

Съвместно с детските заведения, училищата и другите заинтересовани 

страни – Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, 

Регионална здравна”инспекция и др. държавни институции, община Вършец 

полага постоянни усилия за преодоляване на негативните фактори, които 

оказват влияние върху отпадането на децата от училище. 

Община Вършец ще продължи да работи по вече утвърдени дейности, 

доказали своята необходимост и ефективност.  Ще търси и изпълнява нови 

дейности, програми и социални услуги, които да отговарят на нуждите на 

общността,  и които ще  подкрепят съхраняването, поддържането и 



37 

 

установяването на жизнените общности и интеграцията на всяко дете и 

възрастен в тях. 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на 

финансиране) 

2019/2020 г.  

Проекти в процес на реализация „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания“ 

 

Механизъм „Лична помощ“ 

 

Реализирани проекти  „Домашен помощник“ – 

приключил 2019 г. 

 

„Предоставяне на топъл обяд 

в община Вършец“ – 

приключил 29.02.2020 г. 

 

 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

Община Георги Дамяново  

2135 2001 1980 2393 2292 2250 

 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 164 78 86 

от 20  до 64 г.  1060 660 400 

от 65 г. до 100 + г. 880 331 549 
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Информация за лица в неравностойно положение 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  652 665 

Бездомни лица  0 0 

Други групи хора в неравностойно положение  

(допишете като добавите допълнително редове) 

Хора с увреждания 

Деца в риск 

Самотни родители 

Лица обект на месечно социално подпомагане 

 

 

350 

28 

16 

20 

 

 

298 

17 

20 

18 

 

 

Случаи, в които е свикван  

Мултидисциплинарния  екип на местно ниво при 

сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от 

насилие, съгласно подписаното от 15.03.2010 г.  

Споразумение за сътрудничество между МТСП, 

МВР, МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и 

НСОРБ                                        

2017г.  

/бр./ 

2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

0 0 1 

 

Дом за пълнолетни лица с психични разстройства 

 

 Ползватели - Пълнолетни лица с психични разстройства 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)  1 

от областта (брой)  24 
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от други области в страната 

(брой) 

 45 

Общ брой 70 

 

година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год.  2   1   1  

31-60 год.  43   26   26  

Над 61 год.  25   44   44  

Общо  70   70   70  

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 61 64 64 

Роми 6 4 4 

Турци 3 2 2 

 

 

МОНИТОРИНГ 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на 

финансиране) 

2019 г.  

Проекти в процес на реализация 1. ОПЕРАЦИЯ ТИП 3: 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ТОПЪЛ ОБЯД“ 
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ПРОЦЕДУРА ЗА 

ДИРЕКТНО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG05FMOP001-3.002 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ТОПЪЛ ОБЯД-2016-2020 

2. Механизъм лична помощ 

по закона за личната 

помощ. 

3.  ДОГОВОР № ОЗ-ХУ-05-

10-3033#11 „ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТ ПО ПРОЕКТ 

„ОБУЧЕНИЕ И 

ЗАЕТОСТИ“ 

4. ДОГОВОР № ОЗ-ХУ-05-

10-123#7 „ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТ ПО ПРОЕКТ 

„ОБУЧЕНИЕ И 

ЗАЕТОСТИ“ 

5. АДМИНИСТРАТИВЕН 

ДОГОВОР № 

BG05M9OP001-

2.040”ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ 

ХОРА И ЛИЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ-

КОМПОНЕНТ 2” 

6. ПМС 344 – ЛИЧНИ 

АСЕСТЕНТИ 
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МОНИТОРИНГ 

 Община Георги Дамяново води съзнателна и последователна социална 

политика  в подкрепа на своите граждани, изпаднали в неравностойно 

положение. Разработена e  и приета Стратегия за развитието на социалните 

услуги в община Георги Дамяново за период 2016-2020 година и ,,Годишен 

план за развитие на социалните услуги в община Георги Дамяново през 

2020г.”, съгласно които основната задача на община Георги Дамяново е 

планиране, развиване и предоставяне на качествени социални услуги. 

 От 2016 г. до момента и в изпълнение на Годишния план за действие 

по стратегията, през изтеклата 2019 година, се работи по следните 

направления: 

 Домашен социален патронаж; 

 Социални услуги личен асистент, домашен помощник по ПМС 344; 

 Социална услуга личен асистент по Механизъм лична помощ; 

 ЦСРИ за деца и възрастни хора; 

 ЗЖ за хора с психически разтройства; 

 Операция ,,Осигуряване на топъл обяд в община Георги Дамяново 

2016-2020 год.”; 

 Регионални програми за заетост,  - Проект към ОПРЧР; 

 Дом за възрастни хора с психически разстройства; 

 Център за настаняване на деца от семеен тип и деца без увреждания; 

 

 Домашен социален патронаж продължава и през 2019 година. 

Общината приготвя и предоставя храна на 41 души – възрастни хора, хора с 

увреждания, ветерани от войни и военноинвалиди. Приготвянето на храната 

се осъществява в с. Георги Дамяново. Услугата се предоставя в дома на 

ползвателя. 

 От месец октомври 2016 год. стартира Проект ,,Осигуряване на 

топъл обяд в община Георги Дамяново”, който се финансира от 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се 

лица. През 2019 година община Георги Дамяново продължава да  предоставя 

услугата ,,Осигуряване на топъл обяд  в община Георги Дамяново 

2016-2020 год.” на общо 100 потребителя от посочените целеви групи: 

 Лица на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; 
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 Лица и семейства с доказано нисък доход и липса на близки, които да 

се грижат за тях; 

 Лица и семейства подпомагани на основание Наредба РД 07-5/2008 г. 

 

 През месец Януари 2019 год. стартира Социална услуга „Личен 

асистент” и „Домашен помощник” по ПМС 344, които са свързани с 

осигуряване на грижи в семейна среда за лица, нуждаещи се от постоянно 

обгрижване в ежедневието си и  пълноценен живот, чрез повишаване 

достъпа до социално-здравни услуги на хора с увреждания. Целевите групи, 

които са включени в проекта, са лица с увреждания и хора над 65 г. с 

ограничения в обслужването. ПМС 344 приключи на 31.12.2019 г.  

 През месец септември 2019 год. стартира Социална услуга „Личен 

асистент” по Механизма лична помощ,  който  е свързан с осигуряване 

на грижи в семейна среда за лица, нуждаещи се от постоянно обгрижване в 

ежедневието си и  пълноценен живот, чрез повишаване достъпа до 

социално-здравни услуги  на лица и деца с увреждания. Целевите групи, 

които са включени в проекта са лица  с увреждания, на които им е 

определен от ТЕЛК 100% Т Н Р с Ч П и деца с определен от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК 

50% или над 50 %  степен на увреждане с чужда помощ или 100% степен на 

увреждане. СУ „Личен асистент” по Механизма лична помощ 

продължава да действа и в момента. 

 Национална програма за заетост и професионално обучение на 

хора с трайни увреждания, която е с продължителност две години – от  

01.02.2018 година и по нея са назначени 2 лица с трайни увреждания. 

Програмата продължава да работи и през 2019 г.  

 Национална програма за заетост и професионално обучение на 

хора с трайни увреждания, която е с продължителност две години - от 

01.05.2019 година и по нея са назначени 13 лица с трайни увреждания. 

 От 01.06.2019г до 31.12.2019г стартира Регионална програма за 

заетост и обучение на община Георги Дамяново – 2019 г. с 

продължителност шест месеца.  Основната цел на програмата е осигуряване 

на достъп до работни места на безработни лица от групи в неравностойно 

положение на пазара на труда, както и създаване на възможности за трудова 

и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда. 

Общият брой безработни лица включени в програмата през 2018 г. са 3 бр., 

като основните дейности по програмата включват хигиенизиране, събиране и 
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извозване на отпадъци, почистване на сняг и лед по улиците, тротоари и 

площади през зимния период, почистване на отводнителни канавки с цел 

превантивни мерки предпазване от затлачвания и наводнения на дворове, 

къщи и др. 

 Дом за възрастни хора с психически разстройства с. Говежда, 

община Георги Дамяново продължава да развива дейността си през 2019 

год. В него са настанени хора с психически проблеми, за които близките им 

нямат възможност да се грижат. Капацитета на дома е 70 души и работи с 

пълен капацитет. Потребителите в социалното заведение са под постоянна 

медицинска грижа. 

 Център за настаняване на деца от семеен тип и деца без 

увреждания в с.Гаврил Геново, община Георги Дамяново също 

продължава да развива дейността си и през 2019 год. В него са настанени 

деца в риск, за които се полагат непрекъснати грижи, наподобяващи 

семейна среда. Капацитетът на центъра е 15 деца и работи с пълен 

капацитет.  

 ЦСРИ за деца и възрастни и Защитено жилище за хора с 

психически разстройства – От вписването в стратегията Общината е 

искала и е кандидатствала за разкриване на тази дейност, но поради това, 

че трябва да има нов сграден фонд или да извърши реконструкция на стара 

сграда, за което не е имало отворена ОП, по която да кандидатства, не е 

успяла да стартира  исканата СУ и за това по нея няма реализация от страна 

на Община Георги Дамяново. 

 Община Георги Дамяново непрекъснато се стреми да развива 

интегрирани политики в подкрепа на рисковите групи. Екипът на Общинска 

администрация приоритетно ще работи за разширяване на мрежата от 

социални услуги на територията на общината. Основната цел на общината е 

осигуряване на грижа, оказване на помощ и подкрепа на деца в риск, хора с 

увреждания и хора в над трудоспособна възраст. 

 Поради застаряващото население, ниска раждаемост и безработицата 

на територията на общината има постоянно търсене на социални услуги от 

страна на населението. На лице са и установени добри практики за 

съвместно сътрудничество между Община Георги Дамяново - Дирекция 

„Социално подпомагане” гр. Чипровци и Дирекция Бюро по труда гр. 

Монтана, за установяване на  необходимост от социални услуги, които да 

бъдат заложени за изпълнение в Общинския план за развитие на СУ. 
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 Годишният Общински план за развитие на социалните услуги за 2020 

год. предстои да бъде разгледан на Общински съвет.  

 

 

 

ОБЩИНА ЛОМ 

 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

Община Лом 

25 

887 

25 521 25 

290 

23 253 22 984 22 747 

 

възраст 2019 г. 

от 0 до 19 г.  

от 20 до 85+ г. 409 

мъже  

жени  

 

Информация за деца с противообществени прояви (по данни на 

МКБППМН) 

 

    Деца с противообществени 

прояви 

2019 г.  

/бр./ 

29 

 

Информация за деца, жертва на насилие 

 

Случаи, в които е свикван  

Мултидисциплинарния  екип на местно ниво при 

сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от 

насилие, съгласно подписаното от 15.03.2010 г.  

Споразумение за сътрудничество между МТСП, 

МВР, МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и 

НСОРБ                                        

2017г.  

/бр./ 

2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

 

1 

 

7 

 

4 
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Център за временно настаняване – град Лом 

Ползватели са бездомни лица от общината и региона, както и лица в криза. 

Капацитет - 10.  Продължителност на ползване на услугата – средно. 

Краткосрочно настаняване за времеви период от три месеца. При 

необходимост срокът за настаняване се удължава до шест месеца в 

календарната година. 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 1 6 

от областта (брой) 1 4 

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 12 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год. 1 1  

31-60 год. 8 6 2 

Над 61 год. 3 3  

Общо 12 10 2 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 75% 50% 50% 

Роми 25% 50% 50% 
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Дневен център за стари хора-гр.Лом 

 

След извършен мониторинг от страна на Инспекторатът на Агенция за 

социално подпомагане,  със Заповед №РД01-1434/25.07.2018 г. на 

Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.08.2018 г. капацитетът е 

намален на 33 места. Ползватели - за кого е предназначена услугата са 

възрастни хора в пенсионна възраст. 

Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пол мъже жени мъже жени мъже жени 

Брой 8 29 10 41 7 35 

Общ брой  37 51 42 

 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 35 7 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 42 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 37 51 42 

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция 
 

Лица с увреждания (деца и възрастни), които живеят в домашна среда или 

близка до нея и ползват почасови социални услуги на база изготвени 

индивидуални планове. Капацитет на услугата – 60. Средната 

продължителност на ползване на услугата е 12 месеца. 
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Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 109 86 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 195 

 
 
 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 2 1 1 

4-7 год. 10 8 2 

8-18 год. 13 7 6 

19-30 год. 10 4 6 

31-60 год. 19 8 11 

Над 61 год. 141 58 83 

Общо 195 86 109 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 81% 90% 90% 

Роми 19% 10% 10% 

 

 

Център за обществена подкрепа 
 

   Услугата е разкрита със Заповед №РД 01-533/03.05.2016г.на Заместник 

изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане към 

Министерство на труда и социалната политика, считано от 01.06.2016г. Със 

Заповед №РД 01-0047/10.01.2016г. на Заместник изпълнителния директор 
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на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и 

социалната политика, считано от 01.02.2018г. капацитетът на услугата е 

увеличен на 60 лица.  Ползватели  са деца от 0 до 18 години в риск и 

техните семейства: 

 Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пол мъже жени мъже жени мъже жени 

Брой 51 76 73 103 45 118 

Общ брой   

127 

 

176 

 

163 

 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 97 31 

от областта (брой) 21 14 

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 163 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 3 1 2 

4-7 год. 15 8 7 

8-18 год. 69 26 43 

19-30 год. 7 2 5 

31-60 год. 60 8 52 

Над 61 год. 9 0 9 

Общо 163 45 118 
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Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 48 78 71 

Роми 79 98 90 

 

 

 Достъп до образование на потребителите  

потребители 2019г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

77 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

2 

 
«Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства» гр.Лом 
 

Потребители са пълнолетни лица с психични разстройства, изведени от 

специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания, или е налице 

риск от институционална грижа. 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)  6 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

 5 

Общ брой 11 

 

Брой чакащи ползватели  

Година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

пол мъже жени жени мъже жени мъже 

Брой 35 10 24 67 41 62 

Общ брой 45 91 103 
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година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 7 7  

Над 61 год. 4 4  

Общо 11 11  

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания – „Мечта“ гр. Лом 

 Със  Заповед №РД-840/19.05.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП 

преминава като делегирана от държавата дейност, считано от 01.07.2015 г., 

със запазен  капацитет от 14 потребители. Ползватели - Ползвателите са 

деца  от 3 до 18 годишна възраст и  младежи от 18 до 35 години  с 

увреждания, които не е възможно да бъдат отглеждани в биологичните 

семейства. 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 2 3 

от областта (брой) 0 0 

от други области в страната 

(брой) 

5 4 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 7 7 7 

Роми 6 6 6 

Турци 1 1 1 

 

 

 



51 

 

потребители 2019г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

4 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

0 

 

 
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „За по 

– щастливо детство” гр. Лом 
 

Капацитет на услугата – 12, ползватели са деца, лишени от грижи, за  които 

до момента на приемането им в ЦНСТДБУ са изчерпани възможностите за 

оставане и връщане в биологичното семейство, в семейство на близки и 

роднини или в приемно семейство. 

 

Година 

2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 4 5 

от областта (брой) 1 2 

от други области в страната 

(брой) 

0 1 

Общ брой 13 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 3 0 0 

Роми 16 14 13 
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потребители 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

18 14 13 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

2 0 0 

 

  

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Нов 
дом – нов шанс“ 

 
Със  Заповед. № РД01- 0630/ 29.05.2017г. за изменение на Заповед № РД 

01/ 1590 / 23.12.2014г на Изпълнителния директор на АСП, относно промяна в 

частта наименование /целева група на основание чл.5, ал.1, т.6 от 

Устройствения правилник на АСП, във вр. с  чл.36, ал.2, т. 4аа от  ППЗСП, в 

сила от 11.11.2016г., предложение № 30-47092 от 22.05.2017г. на Директор 

на РДСП-Монтана, Решение № 239 на Общински съвет - Лом, взето с Протокол 

№ 31 от 31.01.2017г. е открит Център за настаняване на деца без 

увреждания, в сила от 01.06.2017г.Капацитет – 9 деца на възраст от 3 до 18 

години, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДБУ "Нов дом – нов 

шанс" няма възможност да бъдат отглеждани  в биологичното им семейство, в 

семейство на роднини и близки или в приемно семейство. 

 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 2 2 

от областта (брой) 4 2 

от други области в страната 

(брой) 

2  

Общ брой 12 
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година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. - - - 

4-7 год. 1 1 - 

8-18 год. 11 3 8 

Общо 12 4 8 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 1 3 4 

Роми 8 9 8 

Турци    

Други    

Няма данни    

 

 

 

Защитено жилище за лица с психични разстройства – с. Замфир 
 

Ползватели - лица с висока степен на зависимост от грижа, изведени от 

специализирани  институции за възрастни хора с увреждания. 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 4 4 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

1 1 

Общ брой 10 
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Брой чакащи ползватели  

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

Брой 25 28 

Общ брой                53 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год.  3 5 

Над 61 год.  2  

Общо 10 5 5 

 

 2019 г. 

Брой жалби/оплаквания 

от потребители на 

социалната услуга 

1 

Брой жалби/оплаквания 

от близки на  

потребители на 

социалната услуга 

0 

 

 

 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА – с.Ковачица 

 
След извършен мониторинг от страна на Инспекторатът на Агенция за 

социално подпомагане,  със Заповед №РД01-1434/25.07.2018 г. на 

Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.08.2018 г. капацитетът е 

намален на 33 места. Капацитет – 35 лица. Услугата е предназначена за 

възрастни хора в пенсионна възраст, предимно самотно живеещи, изпаднали 

в социална изолация. Ползвателите са от с.Ковачица. 
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Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 6 26 

Общ брой  32 

 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 35 7 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 42 

 

 

„Дом за стари хора” – с. Добри дол 
 

Капацитет на услугата – 25 лица 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 10 9 

от областта (брой) 7 4 

от други области в страната 

(брой) 

3 1 

Общ брой 34 

 

 

 

Брой чакащи ползватели  

Година 2019 г. 

пол жени мъже 
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Брой 1 1 

Общ брой                 2 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 29 32 32 

Роми         2        3        2 

 

 

Домашен Социален Патронаж – гр. Лом 
 

Ползватели са лица в пенсионна възраст, хора с увреждания с намалена 

работоспособност над 70%, ветерани от войните, военноинвалиди и военно 

пострадали, самотно живеещи лица на територията на община Лом. 

 

Капацитет на услугата  

Година 2019 г. 

Брой 210 

 

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 140 233 

Общ брой  373 

 

 

Година 2019 г. 

пол мъже жени 

от общината (брой) 140 233 

   

Лом 116 204 

Трайково  6 8 
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Сталийска махала 3 2 

Замфир 5 5 

Ковачица 5 5 

Станево 3 5 

Долно Линево 2 4 

   

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 373 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 99% 97% 95% 

Роми 1% 3% 5% 

Турци - - - 

Други - - - 

Няма данни - - - 

 

 

«Дом за пълнолетни лица с физически увреждания» - с. Орсоя 

 

Социалната услуга извън обичайната домашна среда е предназначена за 

възрастни хора над 18 години с трайно намалена работоспособност и 

физически увреждания установени от ЛКК и ТЕЛК. Потребителите на 

„ДПЛФУ“ – с. Орсоя са предимно възрастни хора със средна възраст 75 

години, с множество заболявания и физически увреждания, за които са 

изчерпани всички възможности за обгрижване в обичайната домашна среда. 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 14 16 

от областта (брой) 9 12 
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от други области в страната 

(брой) 

9 17 

Общ брой 77 

 

Брой чакащи ползватели  

Година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

пол мъже жени жени мъже жени мъже 

Брой 4 6 8 11 2 6 

Общ брой 10 19 8 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 66 65 62 

Роми 7 9 15 

 

Брой жалби/оплаквания 

от потребители на 

социалната услуга 

4 

 

 
ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ “ СВЕТИ 

ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ “ 
 

Капацитет на услугата – 35 лица 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 4 2 

от областта (брой) 2 4 

от други области в страната 

(брой) 

7 17 

Общ брой 36 
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Брой чакащи ползватели  

Година 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

пол мъже жени жени мъже жени мъже 

Брой 12 14 15 

 

25 20 25 

Общ брой 26 40 45 

 

  

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год. 1 1 0 

31-60 год. 31 20 11 

Над 61 год. 4 2 2 

Общо 36 23 13 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 25 25 23 

Роми 10 10 12 

Турци 1 1 1         

Други 0 0 0 

 

 
 

 
 
 

« Дом за пълнолетни лица с деменция» с .Добри дол 
 

 Потребителите на социалната услуга в „Дом за пълнолетни лица с деменция” 

са предимно възрастни хора , страдащи от определен вид деменция , които 

заради влошеното здравословно състояние срещат затруднения при 

самообслужването, нуждаят се от постоянни медицински грижи и обгрижване 
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,свързано с дейностите от ежедневния живот. В повечето случаи са 

изчерпани всички възможности за самостоятелното им справяне в общността, 

а близките им не могат да полагат грижи за тях по различни причини. 

Капацитет -50 лица.  

Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 25 50 

Общ брой  75 

 

Общият брой реално ползвали потребители социалната услуга е различен, 

тъй като през годините смъртността, броят на настанените и броят на 

напусналите потребители е бил различен. 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 20 15 

от областта (брой) 16 1 

от други области в страната 

(брой) 

14 9 

Общ брой 75 

 

Брой чакащи ползватели  

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

Брой 15 7 

Общ брой 22 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 74 87 71 

Роми         5       4       4 
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МОНИТОРНГ 

В Общинската стратегия бе заложено разкриването на Център за 

обществена подкрепа през 2016г., с капацитет 50 потребители.  

Дейностите по подготовката за разкриване на ЦОП са извършени  с 

идентифициране на източници на финансиране и избор на подходящо 

местоположение.  Предвидено бе  ЦОП - Лом да започне да функционира 

през 2016 г. и най-късно през 2020 г. да достигне пълен капацитет - 90 и 

предполагаем брой ползватели за година около 180 – 200 души, 

обхващайки и общините Брусарци и Медковец, както и разкриване на 

филиал на ЦОП - Лом в община Брусарци. През 2018г. със Заповед № РД 

01-0047/10.01.2018г. на Заместник изпълнителния директор на Агенция 

за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната 

политика, считано от 01.02.2018г. капацитетът на услугата е увеличен на 

60 лица. През 2019 г. с Решение на Общински съвет –Лом е гласувано и 

прието капацитетът на услугата да се увеличи от 60 на 70 потребители за 

през 2020 г.  

 

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на 

финансиране) 

2019 г.  

Проектни предложения, чакащи за 

одобрение 

 

Проекти в процес на реализация 1. Проект „Открий таланта 
си“, финансиран от ОП 

„Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, 

процедура BG05М9ОП001-
2.009“Открий ме“ ; 

2. Проект „Осигуряване на 

топъл обяд в град Лом“, 
финансиран от Оперативна 

програма за храни и/или 
основно материално 
подпомагане, процедура 

BG05FMOP001-3.002 
„Осигуряване на топъл 

обяд-2016 - 2019“; 
3. Проект „Община Лом- в 

грижа за децата“, 

финансиран от ОПРЧР 
2014-2020, процедура 
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BG05M9OP001-2.004 
“Услуги за ранно детско 
развитие“; 

4. Социална услуга в домашна 
среда „Личен асистент“ 

съгласно ПМС 
332/22.12.2017 г. с 

финансиране от Агенция за 
социално подпомагане; 

5. Проект „Приеми ме 2015“, 

финансиран по ОПРЧР 
2014-2020, процедура: 

BG05М9OP001-2.003 
„Приеми ме 2015“; 

6. Проект „Патронажна грижа 

в община Лом“, 
финансиран от ОПРЧР 

2014-2020, процедура 
BG05M9OP001-2.040 
„Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания“ – Компонент 

2; 

Реализирани проекти   

 

 

Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на 

дейността (какво е 
направено съгласно 

планираното за 

периода) 

Местопол

ожение 
(нас.мяст

о) 

Финансиране 

(източник, сума) 

Дом за 

пълнолетни лица  
с деменция 

Специализиран
а институция с 
капацитет 50 

Специализирана 

институция, 
предоставяща 

комплекс от социални 
услуги на лица с 
деменция, установена с 

протокол от ЛКК и/или 
с експертно решение 

на ТЕЛК/НЕЛК- 
продължена е 
дейността 

 

 
с. Добри 

дол 
общ.Лом, 

ул.”Първа” 

№45 

 

 
Делегирана от 

държавата дейност – 
517 800 лв.  

 

Дом за стари хора 
Специализиран

а институция с 
капацитет 25 

Специализирана 
институция, 

предоставяща 
комплекс от социални 

услуги на лица, 
навършили възрастта 
за придобиване право 

на пенсия за 
осигурителен стаж и 

възраст съгласно 
Кодекса за социално 

 
 

 
 

с. Добри 
дол, 

общ.Лом, 

ул.”Първа” 
№45 

 
 

 
 

Делегирана от 
държавата дейност -

205 350 лв. 
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осигуряване, 
включително на онези 
от тях, които имат 

процент намалена 
работоспособност, 

установен с експертно 
решение на 

ТЕЛК/НЕЛК- 
продължена е 
дейността 

Дом за 
пълнолетни лица 

с физически 
увреждания 

Специализиран
а институция с 
капацитет 50 

Специализирана 
институция, 

предоставяща 
комплекс от социални 

услуги на лица с 
физически 
увреждания, 

установени с експертно 
решение на 

ТЕЛК/НЕЛК-
продължена е 
дейността 

 
 

с. Орсоя, 
общ.Лом, 

ул.”Осемна
десета”№9 

 
 

Делегирана от 
държавата дейност – 

461 700 лв.  

Дом за 
пълнолетни лица 

с умствена 
изостаналост 

Специализиран
а институция с 
капацитет 35 

Специализирана 
институция, 

предоставяща 
комплекс от социални 

услуги на лица с 
умерена, тежка или 
дълбока умствена 

изостаналост 
(олигофрении и др.), 

установена с експертно 
решение на 
ТЕЛК/НЕЛК-

продължена е 
дейността 

 
Местност 

„Чучурката
” – гр.Лом, 

ул.”Извънр
егулация” 

№3 

 
Делегирана от 

държавата дейност – 
351 330 лв. и 

преходен остатък от 
2018 г. в размер на 

474 лв. 

 

Домашен 
социален 

патронаж 
Социална 
услуга в 

общността с 
капацитет 210 

Комплекс от социални 
услуги, предоставяни 

по домовете, свързани 
с доставка на храна; 
поддържане на личната 

хигиена и хигиената на 
жилищните 

помещения, обитавани 
от ползвателя; 
съдействие за 

снабдяване с 
необходимите 

технически помощни 
средства при 
ползватели с 

увреждане; битови 
услуги и др.- 

продължена е 
дейността 

 
 

 
 

Гр.Лом, 

ул.”Филип 
Тотю” №14 

 
 

 
 

Местна дейност-

общинско 
финансиране – 464 

740 лв.  

Център за Комплекс от социални   
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временно 
настаняване  
Социална 

услуга в 
общността  от 

резидентен тип 
с капацитет 10 

услуги, предоставяни 
на бездомни лица, 
насочени към 

задоволяване –
продължена  е 

дейността  

Гр.Лом, 
ул.”Призре

н” 

№ 31, 
бл.1-2, 

вх.Г, ап. 5-
6 

Делегирана от 
държавата дейност -

27 200 лв. и преходен 

остатък от 2018 г. в 
размер на 3 129 лв. 

 

Дневен център за 
стари хора 
Социална 

услуга в 
общността с 

капацитет 33 
 

Комплекс от социални 
услуги, които създават 
условия за цялостно 

обслужване на 
потребителите през 

деня, свързани с 
предоставяне на храна, 

задоволяване на 
ежедневните, 
здравните, 

образователните, както 
и на потребностите от 

организация на 
свободното време и 
личните контакти- 

продължена е 
дейността 

 
 
 

Гр.Лом, 
ул.”Хаджи 

Димитър”
№28 

 
 
 

Делегирана от 
държавата дейност – 

38 540 лв. и 
преходен остатък от 

2018 г. в размер на 5 
643 лв. 

Дневен център за 
стари хора 

Социална 
услуга в 
общността с 

капацитет 35 
 

Комплекс от социални 
услуги, които създават 

условия за цялостно 
обслужване на 
потребителите през 

деня, свързани с 
предоставяне на храна, 

задоволяване на 
ежедневните, 
здравните, 

образователните, както 
и на потребностите от 

организация на 
свобосното време и 
личните контакти- 

продължена е 
дейността 

 
 

 
 

с.Ковачица

, общ.Лом, 
ул.”Осма” 

№42 

 
 

 
 

Делегирана от 

държавата дейност –
41 300 лв. и преходен 

остатък от 2018 г. в 
размер на 9 655 лв.  

Център за 
настаняване от 

семеен тип  за 
деца без 
увреждания „Нов 

дом-нов шанс” 
Социална 

услуга в 
общността от 
резидентен тип 

с капацитет 9  

Комплекс от социални 
услуги, които се 

предоставят в среда, 
близка до семейната, 
за ограничен брой 

лица-не повече от 15 – 
продължена  е 

дейността 

 
Гр.Лом, 

ул.”Цар 
Симеон”№

36А 

 
Делегирана от 

държавата дейност – 
103 302 лв.  

Център за 

социална 
рехабилитация и 

интеграция 

Комплекс от социални 

услуги, свързани с 
извършване на 

рехабилитация, 
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Социална 
услуга в 
общността с 

капацитет 60  

социално-правни 
консултации, 
образователно и 

професионално  
обучение и 

ориентиране, 
изготвяне и 

осъществяване на 
индивидуални 
програми за социално 

включване – 
продължена е  

дейността  

Гр.Лом, 
ул.”Славян
ска” №69 

Делегирана от 
държавата дейност –

194 400  лв. и 

преходен остатък от 
2018 г. в размер на 50 

084 лв. 

Обществена 

трапезария –
социална 
услуга в 

общността по 
проект с 

капацитет 135 
за периодите 
(01.01.2019 г.-

30.04.2019 г.) и 
(01.09.2019 г.-

31.12.2019 г.) 

Социална услуга, 

насочена към 
задоволяване на 
потребностите от храна 

за хора, които не могат 
да си осигуряват сами 

– продължена е 
дейността 

Гр.Лом , 

кв.Стадион
а, 

кв.Младен

ово,кв.Мом
инброд 

кв.Хумата  

По Проект 

„Осигуряване на 
топъл обяд в град 
Лом” с Договор 

BG05FMOP001-3.002-
0119-С01 за 

безвъзмездна 
финансова помощ  от 
Оперативна програма 

за храни и/или 
основно материално 

подпомагане на най- 
нуждаещите се лица в 
България за периода 

01.01.2019 г.-
30.04.2019 г. на 

стойност 30 442,52 лв. 
и за периода 
01.09.2019 г. – 

31.12.2019 г. на 
стойност 30 071,26 лв. 

 Личен асистент -  

Социална 
услуга в 

домашна среда 
за хора с 
увреждания и 

лица над 65 
години, с 

ограничения 
или в 

невъзможност 
за 
самообслужван

е с капацитет  
93 ЛА и 88 

потребители 

„Личен асистент” е 

лице, полагащи  грижи 
за дете или възрастен 

с трайно увреждане,  
тежко болен или за 
лица над 65 години, с 

ограничения или в 
невъзможност за 

самообслужване  за 
задоволяване на 

ежедневните му 
потребности – 
продължена е   

дейността след проект 
по схема «Независим 

живот» на ОПРЧР 

 

 
Община 

Лом 

Изпълнение на ПМС 

№332 от 22.12.2017 г. 
с републикански 

бюджет на стойност  
358 056 лв. за 

периода 01.01.2019 г. 

– 31.12.2019 г. 
 

Личен асистент – 

социална 
услуга в 
общността по 

НП с капацитет 

„Личен асистент” е 

лице, полагащи 
постоянни грижи за 
дете или възрастен с 

трайно увреждане, или 

 

 
Община 

Лом 

НП„Асистенти на хора 

с увреждания” към 
Дирекция «Социално 
подпомагане»–гр.Лом 

с републикански 
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23 ЛА и 23 
потребители 

за тежко болен, за 
задоволяване на 
ежедневните му 

потребности  

бюджет Д „БТ” на 
стойност  
95 252 лв. за периода 

01.01.2019 г. – 
31.12.2019 г. 

Личен асистент – 
социална 

услуга в 
общността по 
ЗЛП, 

предоставяна 
на лица с 

увреждания 
първа група с 

чужда помощ с 
капацитет 49 
ЛА и 49 

потребители 

„Личен асистент” е 
лице, полагащи 

постоянни грижи за 
дете или възрастен с 
трайно увреждане, или 

за тежко болен, за 
задоволяване на 

ежедневните му 
потребности 

 
 

Община 
Лом 

Механизъм лична 
помощ по Закона за 

личната помощ  с 
републикански 

бюджет  на стойност  

60 571,13 лв. за 
периода 01.09.2019 г. 

– 31.12.2019 г. 
 

Приемна грижа – 

социална 
услуга в 

общността-  31 
семейства с 
настанени 35 

деца  

Отглеждане и 

възпитание в семейна 
среда на дете, което е 

настанено  в семейство 
на роднини или близки 
или в приемно 

семейство-продължена 
е   дейността 

 

Община 
Лом 

Проект „Приеми ме 

2015”  по ОП РЧР – 
ЕСФ за периода 

01.01.2019 г. - 
31.12.2019 г. на 

стойност 479 837,18 

лв. 

Център за 
настаняване от 

семеен тип за 
пълнолетни лица 
с психични 

разстройства  
Социална 

услуга в 
общността от 
резидентен тип 

с капацитет 10 

Комплекс от социални 
услуги, които се 

предоставят в среда, 
близка до семейната, 
за ограничен брой 

лица-не повече от 15 -  
продължена е   

дейността 

 
Гр. Лом 

ул. 
„Каймак 
Чалан ” 

№9 

 
Делегирана от 

държавата дейност – 
126 260 лв. и 

преходен остатък от 

2018 г. в размер на 15 
444 лв. 

 

Център за 

настаняване от 
семеен тип  за 

деца без 
увреждания „За 
по-щастливо 

детство” 
Социална 

услуга в 
общността от 
резидентен тип 

с капацитет 12 

Комплекс от социални 

услуги, които се 
предоставят в среда, 

близка до семейната, 
за ограничен брой 
лица-не повече от 15 – 

продължeна е   
дейността 

 

 
Гр.Лом, ул. 

„Шести 
Септември

” 

№1 

 

Делегирана от 
държавата дейност – 

137 736 лв.  
 

Център за 

обществена 
подкрепа 

Социална 
услуга в 
общността с 

капацитет 60  

Предоставяне на 

комплекс от 
услуги:Превенция на 

изоставяне; Подкрепа 
на семейството при 
отглеждане на детето; 

Работа с деца и 

 

Град Лом, 
ул.“Димитъ

р Ангелов“ 
№5,ет.2 

 

Делегирана от 
държавата дейност – 

204 720 лв. и 
преходен остатък от 

2018 г. в размер на 96 

297 лв. 
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родители за връщане в 
училище, Консултации; 
Семейни конференции; 

Услуги за 
деинституционализаци

я; 
Реинтеграция в 

семейна среда. 
Превенция на 
насилието – 

продължена е 
дейността 

 
 

Защитено 
жилище за лица с 

психични 
разстройства  
Социална 

услуга в 
общността от 

резидентен тип 
с капацитет 10 

Форма на социална 
услуга, в която хората 

водят независим начин 
на живот, 
подпомогнати от 

професионалисти.-
продължена е 

дейността 

с.Замфир, 
община 

Лом, 
ул.»Цариб
родска» 

№7 

Делегирана от 
държавата дейност –  

100 810 лв.  
 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 

деца/ младежи с 
увреждания 

«Мечта» 
Социална 
услуга  от 

резидентен тип  
с капацитет 14 

 Комплекс от социални 
услуги, които се 
предоставят в среда, 

близка до семейната, 
за ограничен брой 

лица-не повече от 15 – 
продължаване на 
дейността . 

 
    Гр.Лом 
Ул.”Цвятко 

Павлов” 
№9-11 

Делегирана от 
държавата дейност – 

197 722 лв. и 

преходен остатък от 
2018 г. в размер на 13 

466 лв. 

 

Дейности за   

социално 

включване на  

деца и младежи в 

социален риск 

или с увреждане, 

настанени в 

резидентни 

услуги в община 

Лом, чрез 

подкрепа за 

личностно 

съзряване, 

развитие на 

талантите и 

уменията за 

самостоятелен 

живот и участие в 

местни културни, 

социални, 

доброволчески 

дейности с 

целева група: 

Дейностите по проекта 
са: 

1. Информиране и 
публичност на проекта  
2. Проучване на 

потребностите, силните 
страни и динамиката в 

развитието на децата и 
младежите  
3. Предоставяне на 

индивидуална 
терапевтична и 

консултативна 
подкрепа  
4. Развитие на умения 

за самостоятелен 
живот  

5. Развитие в клубове 
за таланти  
6. Участие на децата и 

младежите в местни 
дейности 

 

 
Град Лом: 

 
ЦНСТДБУ 
„Нов дом-

нов шанс“, 
ЦНСТДБУ 

„За по-
щастливо 
детство“ и 

ЦНСТДМУ 
„Мечта“ 

Безвъзмездна 
финансова помощ по 

Проект «Открий 
таланта си» с 
Договор № 

BG05M9OP001-2.009-

0041-С01 на 

Асоциация на 

доставчиците на 

социални услуги в 

партньорство с 

Община Лом, 

финансиран по 

процедура „Открий 

ме“ на  Оперативна 

програма „Развитие на 

човешките ресурси“, с 

финансовата подкрепа 

на Европейския 

Социален Фонд за 

периода 09.05.2018 г.  

– 09.04.2020 г. на 

стойност 147 918,34 
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35 деца и 

младежи от 3 до 

29 г. в риск и с 

увреждания, 

настанени в трите 

Центъра за 

настаняване от 

семеен тип в гр. 

Лом 

лв. 

 
 
 

Изграждане на 
Дневен център за 

подкрепа на деца 
с увреждания и 

техните 
семейства 

Социална 
услуга в 
общността с 

капацитет 30 
места за дневна 

грижа  и 60 
места за 
консултативни 

услуги 
 

Извършване на  
строителни работи по 

обновяване  на сграда 
общинска собственост 

и  доставка на 
обзавеждане и 

оборудване, с цел 
осигуряване на 
подходяща и 

ефективна социална 
инфраструктура, 

допринасяща за 
предоставяне на нов 
вид  съпътстваща 

услуга в общността на 
територията на община 

Лом, която да замени 
институционалния 
модел на грижа за 

деца. 
 

Град Лом, 
ул.“Димитъ

р Ангелов“ 
№5,ет.1 

Безвъзмездна 
финансова помощ по 

Проект "Осигуряване 
на устойчива 

социална среда за 
деца в община Лом" с  

Договор № 
BG16RFOP001-5.001-

0006-C01, 

финансиран по 
процедура 

BG16RFOP001-5.001 
„Подкрепа за 

деинституционализаци

я на грижите за деца“ 
на Оперативна 

програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 за 
периода 01.12.2017 г.  

– 01.12.2019 г. на 
стойност 344 024 лв.  

Изграждане на 
Преходно жилище 

за деца от 15 до 
18-годишна 
възраст 

Социална 
услуга от 

резидентен тип 
с капацитет 8 
места 

 

Извършване на  
строителни работи по 

обновяване  на сграда 
общинска собственост 
и  доставка на 

обзавеждане и 
оборудване, с цел 

осигуряване на 
подходяща и 
ефективна социална 

инфраструктура, 
допринасяща за 

предоставяне на нов 
вид  резидентна  
услуга  на територията 

на община Лом, която 
да замени 

институционалния 
модел на грижа за 
деца. 

 

Град Лом, 
ул.“Бабуна

“ №20  

Безвъзмездна 
финансова помощ по 

Проект "Осигуряване 
на устойчива 

социална среда за 

деца в община Лом" с  
Договор № 

BG16RFOP001-5.001-
0006-C01, 

финансиран по 

процедура 
BG16RFOP001-5.001 

„Подкрепа за 
деинституционализаци
я на грижите за деца“ 

на Оперативна 
програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 за 
периода 01.12.2017 г.  

– 01.12.2019 г. на 

стойност 390 760 лв. 

Здравни 

медиатори- 
Социална 

Посредничество за 

достъп до здравни 
услуги в ромските 

Гр.Лом 

 

Делегирана от 

държавата дейност 
 



69 

 

услуга в 
общността с 
капацитет – 3 

общности. 
Профилактика за деца 
и възрастни; участие в 

превенция на 
изоставянето, дейности 

в подкрепа на 
майчинството и др. – 

продължаване на 
дейността  

Услуги за ранно 

детско развитие - 
Център за ранна 

интервенция на 
уврежданията  

Социална 
услуга в 
общността, с 

капацитет 30   

Предоставяне на 

комплекс от 
интегрирани услуги за 

ранно детско развитие 
на 250 деца от 0 до 7 

годишна възраст от 
уязвими групи, вкл. 
деца с увреждания и 

техните семейства. 
Проекта ще предоставя 

следните видове 
услуги: 
-Ранна интервенция на 

уврежданията; 
-Индивидуална 

педагогическа 
подкрепа за деца с 
увреждания; 

-Семейно консултиране 
и индивидуална и 

групова работа с деца 
и семейства от уязвими 
групи; 

-Здравна консултация 
и превенция на 

заболяванията; 
-Допълнителна 
педагогическа 

подготовка за 
повишаване на  

училищната готовност 
на децата за равен 
шанс в  училище. – 

продължаване на 
дейността от Проект за 

социално включване, 
финансиран от 
Световната банка 

Гр.Лом 

Ул.”Шести 
Септември

”№1 

Безвъзмездна 

финансова помощ по 
ОПРЧР – ЕСФ за 

Проект „Община Лом - 
в грижа за 

децата",Схема „Услуги 
за ранно детско 

развитие“ за периода 

01.06.2016 г.  – 
31.12.2019 г. на 

стойност 719 982,86 
лв. 
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ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ 

 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

Община МЕДКОВЕЦ 

3760 3685 3616 3942 3921 3765 

 

 

Население по възраст и пол 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 556 205 351 

от 20  до 64 г.  1866 860 1006 

от 65 г. до 100 + г. 1194 882 312 

 

Смъртност   

възраст 

 

2017 г. 

 

2018 г. 2019 г. 

от 0 до 19 г. 0 0 0 

от 20 до 85+ г. 90 90 68 

мъже 43 41 35 

жени 47 49 33 

 

Информация за лица в неравностойно положение 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  237 253 

Бездомни лица  1 1 

Други групи хора в неравностойно положение  

(допишете като добавите допълнително редове) 

115 118 
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 Информация за деца с протиообществени прояви (по данни на 

МКБППМН) 

 

    Деца с противообществени 

прояви 

2017 г.  

/бр./ 

2018 г.  

/бр./ 

2019 г.  

/бр./ 

2 3 9 

 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА 
 

Година на разкриване на социалната услуга – 2007 г. по проект и 2008 г. към 

общината. Ползвателите на услугата са възрастни самотноживеещи хора, в това 

число и хора с увреждания, които са от общинския център Медковец. Капацитет -

20лица 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 2 15 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 17 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 19 14 12 

Роми 1 5 5 

 

МОНИТОРИНГ 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на 

финансиране) 

2019 г.  

Реализирани проекти  Топъл обяд“, „Приеми ме 

2015“ 
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ОБЩИНА МОНТАНА 

 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

Община  МОНТАНА 

  57 

644 

  51 

931 

 

Население по възраст и пол 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 9837 5035 4802 

от 20  до 64 г.  35826 17991 17835 

от 65 г. до 100 + г. 11741 4954 6787 

 

 

 Смъртност  

възраст 
2019 г. 

от 0 до 19 г. 1 

от 20 до 85+ г. 868 

мъже 467 

жени 402 

 

 

Информация за деца с протиообществени прояви (по данни на 

МКБППМН) 

 

    Деца с противообществени 

прояви 

2019 г.  

/бр./ 

12 
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 Информация за деца, жертва на насилие 

 

Случаи, в които е свикван  

Мултидисциплинарния  екип на местно ниво при 

сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от 

насилие, съгласно подписаното от 15.03.2010 г.  

Споразумение за сътрудничество между МТСП, 

МВР, МОМН, МП, МВР, МК, МЗ, ДАЗД, АСП и 

НСОРБ                                        

2019 г. 

/бр./ 

15 

 

 

ЦНСТДМУ ППМГ -/център за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска 

грижа/ 

 
ЦНСТДМУ ППМГ гр. Монтана е разкрит със заповед РД- 01-1729/01.12.2015 г. 

на АСП  Заповедта влиза в сила от 01.01.2016 година. Капацитет на услугата 

– 8 деца и лица 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой)  5 

от областта (брой) 2  

от други области в страната 

(брой) 

 1 

Общ брой 8 

 

Има постоянни запитвания за настаняване, но капацитетът е пълен. 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 3 1 2 

8-18 год. 5 5  

Общо 8 6 2 
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Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 2 3 4 

Роми 5 5        4 

 

 

потребители 2019г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

5 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

3 

 

 

Име и вид на училището Брой деца, с разбивка по класове 

Помощно училище 5 деца-1дете във 2 клас ,1 дете в 4 

клас, 3деца в 6клас 

Децата не се обучават 3 деца - бебета 

 

ЗМБ     /Звено „Майка и бебе“/ 
 

Звено майка и бебе, гр. Монтана е разкрит с заповед РД- 01-351/28.03.2016 

г. на АСП  Заповедта влиза в сила от 01.04.2016г. Ползватели  са двойка 

майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана 

институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално 

положение, двойка майка-дете, подложена на насилие);  

 бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето 

си след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за 

родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна 

ситуация/; 

двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки след 

предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в 
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специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна 

помощ и подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в 

семейството. Капацитет на услугата – 4 потребители. 

 Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой  6 

Общ брой  6 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 2 3 4 

Роми 3 4         2 

 

 

 
Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ 

  

Година на разкриване на социалната услуга – Дневeн център за деца  

увреждания, гр. Монтана е разкрит с заповед РД- 01-342/23.03.2015 г. на 

АСП  Заповедта влиза в сила от 01.05.2016г.Дневния център за деца с 

увреждания  е с  капацитет 20 места. ДЦДУ работи с деца с увреждания от 0 

до 18 – годишна възраст. Потребители на услугата са деца с двигателни, 

зрителни, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с протокол 

от ЛЛК, епикриза от лекар – специалист или ТЕЛК и техните семейства от 

Община Монтана. Капацитет на услугата – 20 деца. 

 

Брой реални ползватели на услугата за година 

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 15 10 

Общ брой  25 
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година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 6 3 3 

4-7 год. 8 5 3 

8-18 год. 11 6 5 

Общо 25 14 11 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 8 15 12 

Роми 14 10 13 

 

потребители 2019г. 

Брой потребители, обхванати 

от образователната система 

19 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

6 

 

 

Комплекс за социални услуги – ЦОП 
 

Капацитет на услугата - 60 

Потребители  на услугата Център за обществена подкрепа са: 

 Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства; 

 Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на 

детето в специализирана институция; 

 Семейства, при което има риск от разрушаване на семейните връзки и 

отношения; 

 Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или 

в друго семейство – приемно или при роднини и близки; 

 Кандидати за или вече одобрени приемни семейства; 
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 Кандидати за или вече одобрени осиновители; 

 Семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, 

отклонения); 

 Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят 

професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; 

 Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от 

институцията; 

 Деца с отпаднали от училище или с риск от отпадане; 

 Деца жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво 

друго не хуманно, или унизително отношение 

описание на дейностите по предоставяне на социалната услуга 

 

Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 188 155 

от областта (брой) 69 62 

от други области в страната 

(брой) 

 1 

Общ брой 475 

 

Ползвателите на социални услуги са от следните населени места:  

Общ.Монтана – гр.Монтана, Безденица, Долно Белотинци, Благово, Винище, 

Вирове, Габровница, Доктор Йосифово, Долна Рикса, Славотин, Стубел, 

Студено буче; 

Обл.Монтана – общ.Бойчиновци – гр.Бойчиновци, Владимирово, Громшин, 

Кобиляк, Лехчево, Мадан, Мърчево, Охрид, Портитовци; общ.Якимово, - 

с.Якимово, с.Дългоделци; общ.Лом – гр.Лом, с.Замфир; общ.Георги Дамяново 

– с.Гаврил Геново; общ.Вълчедръм – гр.Вълчедръм, с.Долни цибър; 

общ.Чипровци – гр.Чипровци; общ.Брусарци – гр.Брусарци, с.Крива бара; 

обл.Враца – гр.Враца. 
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по възрастови групи  

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 72 47 25 

4-7 год. 23 15 8 

8-18 год. 133 43 90 

19-30 год. 68 38 30 

31-60 год. 142 65 77 

Над 61 год. 37 15 22 

Общо 475 223 252 

 

по етнически произход 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 171 154 179 

Роми 280 218 287 

Турци   3 

Други  4 4 

Няма данни  64 2 

 

 

потребители 2019 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

92 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

12 
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Комплекс за социални услуги – Кризисен център 
 
 

 Капацитет на услугата – 10, Продължителност на ползване на услугата – 

средно до 6месеца 

Кризисния център работи с деца от 0 до 18 години и семействата им с 

проблеми, довели до дефицит в социалното функциониране в една или 

повече от следните области: 

 Поведение /рискови неформални контакти, връзки, базирани на 

злоупотреби; трафик/; 

 Стандарт на живот /липса на доходи, позволяващи осигуряване на 

базисни потребности – храна, подслон и др.в семейството/; 

 Здравословен начин на живот /лоши социално-битови условия, 

малтретиране и неглижиране/ 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 5 2 

от областта (брой) 7 6 

от други области в страната 

(брой) 

2  

Общ брой 22 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 1 1  

8-18 год. 21 7 14 

Общо 22 8 14 

 

по етнически произход 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 10 7 14 
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Роми 18 11 17 

Други  2 1 

 

потребители 2019 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

20 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

2 

 

 

Име и вид на училището Брой деца, с разбивка по класове 

Масово училище в населеното място 4 кл. – 1бр, 6 кл. – 5бр,8 кл-2бр, 9 кл.-

5бр, 10 кл-2бр.  

Училище извън населеното място 4 кл-2бр, 8кл-2бр, 9кл-1бр 

Децата не се обучават 2 бр- майка и бебе 

 

 

Център за временно настаняване 

 
Ползвателите на социалната услуга в общността Център за временно 

настаняване са пълнолетни лица, които нямат възможност и капацитет да се 

справят сами с ежедневните си потребности и поради това им е необходимо 

осигуряване на подслон, храна ,професионална подкрепа и възможности за 

търсене на работа. Капацитет на услугата  - 9 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 2 0 

от областта (брой) 1 6 

от други области в страната 

(брой) 

0 0 

Общ брой 9 
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година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год.   1 

31-60 год. 9 6 2 

Общо    

 

 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА 
 

Защитено жилище за лица с психични разстройства е услуга за пълнолетни 

лица, които са диагностицирани със съответните разстройства от ТЕЛК. 

Капацитет на услугата – 9 лица. 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 3 0 

от областта (брой) 5 0 

от други области в страната 

(брой) 

0 0 

Общ брой 8 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 8 0 6 

Над 61 год.   2 

Общо   8 
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ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ С ЦЕЛЕВА ГРУПА  ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ 
УВРЕЖДАНИЯ /ПЖЦГХФУ/ 

 

Капацитет на услугата – 8 човека. Ползватели са лица с физически 

увреждания от цялата страна; 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 2 3 

от областта (брой) 1 1 

от други области в страната 

(брой) 

- 2 

Общ брой 9 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 4 3 1 

Над 61 год. 5 3 2 

Общо 9 6 3 

 

 

 
 

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ /ДПЛФУ/; 

 Капацитет на услугата – 42 лица. Ползватели са лица с физически 

увреждания от цялата страна; 

Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 29 29 

Общ брой  58 
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Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 14 11 

от областта (брой) 9 13 

от други области в страната 

(брой) 

6 5 

Общ брой 58 

 

 

  
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 

 
Социалната услуга е предназначена за лица с различна степен на 

умствени и физически увреждания.  

 

Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 9 8 

Общ брой  17 

 

Брой чакащи ползватели  

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

Брой  1 

Общ брой 1 

 

 
 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год. 13 5 8 

31-60 год. 4 4  

Общо 17 9 8 
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Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи      12 12 15 

Роми       2          2       2 

 

 

потребители 2019 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

2 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

15 

 

 
Дневен център за деца с увреждания 

 
Социалната услуга е предназначена за деца и младежи от 3 до 18 

годишна възраст с различна степен на умствени и физически увреждания. 

Капацитет на услугата – 36 деца 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 27 16 

Общ брой 43 

 

по възрастови групи  
 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. 2 1 1 

4-7 год. 9 5 4 
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8-18 год. 32 20 12 

Общо 43 26 17 

 

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 34 34 34 

Роми         8         9       9 

 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

41 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

2 

 

 

 
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. 

Монтана 
 

Предназначена за здрави деца на възраст от 03 до 18 годишна възраст,  ако 

учат до 20 годишна възраст. Деца на които  родителите нямат достатъчен 

капацитет да упражняват грижи за своите деца. Капацитет на услугата – 10  

деца 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 5 2 

от областта (брой) 1 1 

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 9 
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Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 1 1 1 

Роми 12 10 8 

 

 

потребители 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

13 11 9 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

0 0 0 

 

 

 
Център за настаняване от семен тип за деца и младежи с увреждане 

 
Капацитет  - 14 деца и младежи с увреждания 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 1 3 

от областта (брой) 2 4 

от други области в страната 

(брой) 

1 3 

Общ брой 14 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

8-18 год. 9 6 3 

19-30 год. 4 3 1 
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31-60 год. 1 1 - 

Общо 14   

 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 4 5 5 

Роми         8        8       9 

 

 

потребители 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

9 10 11 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

не не не 

 

                                                       

Защитено  жилище за лица с умствена изостаналост 
 
Капацитет на услугата – 6 лица 

Година 2019 г. 

Пол жени мъже 

от общината (брой)  6 

Общ брой 6 

 

 

Година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год.  4  

31-60 год.  2  

Общо 6 6  
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Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 1 1 1 

Роми 5 5 5 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания 
 

 Капацитет на услугата  - 14 деца и младежи 

Социалната услуга създава среда за живот близка до семейната, при която 

лицата получават необходимата им индивидуална подкрепа за водене на 

относително самостоятелен и независим живот.  

 

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

от общината (брой) 2 6 

от областта (брой) 1 5 

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 

Мъже Жени 

8-18 год. 13 2 11 

19-30 год. 1 0 1 

Общо 14   
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Етнически 

произход/година 

Брой и/или 

процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 7 7 7 

Роми 7 7 7 

 

 

потребители 2019 

Брой потребители, обхванати 

от образователната система 

14 

 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост 
 

От 01.01.2015 г.- държавно делегирана дейност;Със Заповед РД 01-1599 от 

23.12.2014г. на Агенция социално подпомагане.  Капацитет на услугата – 14 

лица 

 

Година 2019 г. 

Пол жени мъже 

от общината (брой) 3  

от областта (брой) 2 4 

от други области в страната 

(брой) 

2 2 

Общ брой 13 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

19-30 год. 6 1 5 

31-60 год. 7 5 2 

Над 61 год. 0 0 0 

Общо 13 6  7  
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по етнически произход 

Етнически 

произход/година 

 

Брой и/или процент 

 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

Българи  7 8  8 

Роми 6  6  5 

 

потребители 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

5  3  1 

Брой потребители, 

необхванати от 

образователната система 

8   11  12 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 

Община Монтана провежда целенасочена и последователна социална 

политика в подкрепа на всички групи деца, лица и семейства.  Положителна 

изходна позиция че наличието на добри практики и традиции при 

предоставяне на голям набор от качествени и ефективни социални услуги, 

насочени към подобряване качеството на живот, максимална 

самостоятелност, пълноценна реализация. В последните години работата в 

социалната сфера се характеризира с приоритетно развитие на социални 

услуги в общността и в посока реализиране на целите на Националната 

политика по деинституционализация.  

Социалните услуги и дейности се разглеждат като мрежа от партньори, които 

си взаимодействат и допълват, за да се постигне реален ефект и ползи за 

ползвателите. Политиките на социално включване обхващат много уязвими 

общности и деца и лица в затруднено положение, които имат нужда от 

подкрепа. Целта е община Монтана да бъде територия с модерни, 

разнообразни и достъпни социални услуги, отговарящи на потребностите на 
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хората и общностите в затруднение и да допринася за тяхната пълноценна 

реализация и подобряване на качеството на живот. 

I. Целите на документа: 

1. Анализът да бъде основен документ при предстоящото 

разработване на Стратегията за развитие на социалните услуги в 

следващ програмен продукт. 

2. Да се оптимизират възможностите за подкрепа на услугите и да 

се планират мерки за по-нататъшно развитие. 

3. Да се осигури по-ефективно управление на ресурсите – 

материални и човешки - в социалните услуги на територията на 

община Монтана. 

 

II. Анализ на ситуацията: 

A. Услуги за уязвими деца и младежи и техните семейства. 

1. Център за обществена подкрепа в Комплекс за социални услуги за 

деца и семейства 

Капацитет 60, брой специалисти – 12, обхванати ползватели 475 в 

интензивна работа по случаи на деца и семейства в риск. 

С основна дейност превенция на изоставяне, подкрепа на семейството при 

отглеждане на детето, работа с деца и родители за връщане в училище, 

психологически консултации; индивидуални консултации, мобилен 

компонент в работата е специален елемент, семейни конференции; групови 

занимания и работа по програми с деца и родители, посредничество и 

застъпничество чрез други служби, оценка на нуждите и изготвяне на 

индивидуален план, обучение за родителски умения и семейно планиране, 

практическа подкрепа. 

 

2. Център за обществена подкрепа  

Капацитет 30, брой специалисти – 6, обхванати ползватели -  216 включени 

в интензивна работа по случаи и общо 655 ползватели включени в програми 

с цел широка превенция. 

 

С основна дейност превенция на изоставяне, подкрепа на семейството при 

отглеждане на детето, работа с деца и родители за връщане в училище, 

психологически консултации; индивидуални консултации, мобилен 

компонент в работата е специален елемент, семейни конференции; групови 

занимания и работа по програми с деца и родители, посредничество и 
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застъпничество чрез други служби, оценка на нуждите и изготвяне на 

индивидуален план, обучение за родителски умения и семейно планиране, 

практическа подкрепа. 

Двата центъра работят с териториален обхват в общините Монтана, 

Бойчиновци, Якимово, Медковец, Чипровци, Г. Дамяново. 

3. Кризисен център за деца жертви на насилие и трафик 

Капацитет 10, брой специалисти – 7 

Извършва психологическо консултиране, социално информиране и 

консултиране, семейно консултиране, посредничество и застъпничество чрез 

други служби, оценка на нуждите и изготвяне на индивидуален план, 

обучение за родителски умения и семейно планиране, практическа подкрепа. 

На този етап задоволява нуждите  на общините от областта. 

4. Звено “Майка и бебе” в Комплекс за здравно и социални услуги 

„Свети Мина“ (КЗСУ)  

Капацитет 4, брой специалисти – 4 

Предлага превенция на изоставяне на деца (0 до 3 г.). Временно настаняване 

до 6 м. на бременни и майки в риск да изоставят децата си, насърчава 

родителската привързаност, подпомага млади майки чрез социално, 

психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.  

5. Дневен център за деца с увреждания и  

6. Дневен център за деца и младежи с увреждания.  

Общ капацитет 56 , брой специалисти – 31 

Ефективно работещи два центъра. Единият е в структурата на Комплекс за 

здравни и социални услуги. Традиционно предоставяна социална услуга от 

2001 г. Съчетава дейности като превенция на изоставянето, консултиране, 

дневна грижа, рехабилитация, логопедична помощ, информиране и 

обучение, медицински грижи. 

 

7. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

потребност от постоянна медицинска грижа в КЗСУ 

Капацитет 8 , брой специалисти – 17 

Предоставя комплексна здравно- социална услуга на деца с множество тежки 

увреждания. Приема деца от цялата страна предимно от закрити 

специализирани институции. Целогодишна използваемост – 90-100%. 

Проблем е ниският финансов стандарт. Налага се макар и не постоянно 

дофинансиране с общински средства. 
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8. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания. 

Два центъра с капацитет 28, брой специалисти 24. 

Ползватели на услугата са деца от закрити специализирани институции, за 

които няма възможност да бъдат отглеждани в биологична среда, близки или 

роднини, приемни семейства или осиновителни семейства. Услуга от 

резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното 

израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към 

момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в 

биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно 

семейство. 

9. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

Капацитет 9, брой специалисти 8. 

Услуга от резидентен тип, която предоставя благоприятна среда за 

пълноценното израстване и развитие на деца, които по една или друга 

причина са лишени от родителска грижа. Задоволяват се потребности от 

битови, социални, образователни потребности. Висока използваемост на 

капацитета. Децата, настанени в центъра, са предимно от област Монтана. 

Всички девет услуги, представени дотук, са разкрити като държавно-

делегирани дейности.   

 

10. Детски център за застъпничество и подкрепа Зона 

ЗаКрила 

Капацитет – 40, брой специалисти – 4. 

Въвежда специализиран подход и услуги за деца, жертви на насилие, 

обединяващи добри юридически, медицински, психологически и социални 

практики с приятелски към детето процедури и среда. Зона ЗаКрила 

осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за деца, жертви на 

насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по случай 

от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на 

разследването до приключване на процеса по възстановяване на детето 

жертва и неговото семейство. Всяка кризисна интервенция и застъпническа 

подкрепа, медицински услуги, консултиране, информиране и подготовка за 
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участие в процеса на досъдебното и правораздавателно производство, се 

координира от Зона ЗаКрила.  

11. Приемна грижа 

Услугата стартира през 2011 г. Продължава втора фаза на проект “И аз имам 

семейство”. Изграден е Областен екип по приемна грижа в изпълнение на 

целите на  “Приеми ме” 2016-2020 г. Осем общини на територията на Област 

Монтана имат споразумения с АСП и успешно предоставят услугата. 

Изпълнени са количествените индикатори. Предоставя се грижа на 

изоставени деца, на деца в чиито семейства няма необходимият родителски 

капаците, на неглижирани деца. В 137 приемни семейства и семейства на 

близки и роднини  се отглеждат и възпитават в семейна среда 126 деца. 

 

B. Услуги за лица с увреждания, уязвими хора и общности в 

неравностойно положение. Грижа за старите хора. 

1. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания. Единствената 

специализирана институция. Предлага 24-часова грижа – медицинска, 

битова, социална. Гарантира равноправното положение на ползвателите и 

преодоляване на изолираността, чрез създаване на условия за интегриране в 

обществото. Това съответства на техните желания и способности, пълно 

зачитане на достойнството, убежденията, потребностите и 

неприкосновеността им, както и правото им да взимат решения, засягащи 

качеството на техния живот и предоставяните грижи. Капацитет – 42 места. 

Целогодишна заетост. Материалната база има нужда от сериозен ремонт, за 

да се достигне нужното ниво за стандарта. 

2. Преходно жилище с целева група хора с физически увреждания. 

Капацитетът на услугата е 8 места. Усилията на специалистите работещи в 

услугата са насочени към постепенно извеждане на лицата от дома. 

Изграждане на умения за самостоятелен живот. 

3. Дневен център за възрастни с умствени увреждания с капацитет 12 

места. Основната цел на услугата е да предостави възможности на лица с 

увреждания да общуват и да участват в живота на общността, да подпомага  

тяхната интеграция и социализация. С ползвателите  се работи 

индивидуално и групово в зависимост от нуждите на всеки потребител. 

Придобиват умения и навици за трудова дейност и самостоятелен начин на 

живот. Налице е материална база за това, както и обучен екип от 

специалисти с дългогодишен опит. 
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4. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост. Настанени са 8 

младежи с увреждания. Създадени са им условия за подпомагане,  

взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция с умствена 

изостаналост и психични разстройства. Развиват се  дейности за социално 

включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици. 

5. Защитено жилище за лица с психични разстройства. Поредната 

услуга развита като проект а от 2014 г. и до  момента е държавно 

делегирана дейност. Капацитет 9 места.  Сто процентова използваемост на и 

заетост на местата. Интересът към услугата е голям предвид липсата на 

места в специализираните институции на територията на Област Монтана. 

6. Център за временно настаняване с капацитет 9 места. Подсигурен е 

подслон, храна. Гарантирано е активно посредничество за намиране на 

работа. Капацитета беше намален от 15 на 9 места поради слабия интерес в 

летните месеци и ниският процент на целогодишна заетост.  В зимните 

месеци се очертава сериозен  дефицит. 

7. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост. Ползвателите са лица  от закрити специализирани 

институции, за които няма възможност да бъдат отглеждани в биологична 

среда, или при близки или роднини. Гарантирана е жизнена среда за 

пълноценното израстване и развитие. Пълна заетост. 

8. “Домашен социален патронаж” и патронажна грижа Функционираща 

като местна дейност, която  увеличава ежегодно броя на ползвателите си в 

почти всички населени места. Наред с доставката на храна се предоставят на 

клиентите на услугата и елементарни битови ремонти, покупка на лекарства, 

заплащане на сметки, което е от изключителна значимост за застаряващото 

население на региона. От 7-8 години приготвят и храна  по проект 

”Обществена трапезария”, а от втората половина на 2017 и по Оперативна 

програма “Храни и или основно материално подпомагане” по операция 

“Осигуряване на топъл обяд” , където са обхванати около 510 лица. По 

проекта Патронажна грижа за увеличени средствата и ще бъдат назначени 

още 30 сътрудници за обслужване на  хора от уязвими групи. Това са 

възрастни хора над 65 години с увреждания, самотни родители с деца до 12 

години, лица под карантина. За тяхна сметка ще им бъде осигурено 

закупуване на храни, лекарства, други продукти от първа необходимост, 

плащане на сметки и съдействие за получаване на неотложни 
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административни услуги. Сътрудниците ще бъдат разпределени най-вече в 

селата от общината. 

III. Оценка и изводи: 

Като цяло на територията на община Монтана в резидентни услуги са 

настанени общи 129 деца и лица. За задоволяване на потребностите на 

ползвателите на услугите работят общо 111 специалисти. Ползвателите на 

услугите са деца и/или лица с увреждания, деца жертви на насилие, лица с 

физически, интелектуални и психически затруднения 

Социалните услуги в общността на територията на общината са от 

ключово важно значение за подобряване на благосъстоянието на 

семействата от уязвимите общности и усилията на всичките повече от 121 

специалисти работещи на терен са насочени за подкрепа и подобряване на 

начина на живот на всеки човек. 

В тази връзка и имайки предвид динамиката в ежедневието, специалисти 

от община Монтана изготвиха анализ на социалните услуги на местни ниво и 

на база на потребностите е разработен стратегически документ за 

оптимизация на работа на социални услуги на територията на община 

Монтана в ситуация на криза и мерки за преодоляване на последствията. 

 

Във основа на разработеният анализ на ситуацията с решение № 150 от 

30.04.2020г. на Общински съвет Монтана са  извършени следните промени 

в Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Монтана 

2016-2020г: 

1. Актуализира Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Монтана 2016-2020 г., като въвежда услугата 

”Социално жилище” 

2. Променя Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Монтана 2016-2020 г. като думите „Детски център за 

застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила“ се заменят и четат 

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ за работа с деца 

и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация.”  

3. Разкрива социална услуга в общността „Център за социална 

рехабилитация и интеграция “ за деца и лица жертви на различни 

форми на насилие и експлоатация като делегирана от държавата 

дейност с капацитет 30, считано от 1 януари 2021г. 
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Тази промяна е част и от визията на община Монтана за развитие на 

качествени, иновативни социални услуги, достъпни за всеки човек с цел 

подобряване на благосъстоянието на населението. Имайки предвид 

изградената до момента работеща мрежа от социални услуги амбицията за 

развитие е в подобряване на качеството и ефективността, чрез постоянни 

обучения, супервизии и обмен на добри и работещи практики. 

 

Проектни дейности  в социалната сфера 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на 

финансиране) 

2019 г.  

Проектни предложения, чакащи за 

одобрение 

 

Проекти в процес на реализация 1.“Приеми ме 2015” ”  -    

ОПРЧР 

2.Инвестиция в бъдещето-

“Услуги за ранно детско 

развитие”  -    ОПРЧР 

3. Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания – компонент 2” 

 - ОПРЧР  

4. Детски център за 

застъпничество и подкрепа 

“Зона ЗаКрила” –УНИЦЕФ, 

ИСДП 

Реализирани проекти  1.Семейно консултативен 

център 

2. Независим живот- 

“Създаване условия за 

независим живот на уязвими 

лица в Община Монтана”  

ОПРЧР 

3. Комплексен подход за 

ромско включване в община 

Монтана 

4.”Топъл обяд” 
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ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ 

 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

 

Община ...Чипровци 

  3359   3307 

 

Население по възраст и пол 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 332 154 178 

от 20  до 64 г.  1886 1061 825 

от 65 г. до 100 + г. 1141 440 701 

 

 Смъртност   

възраст 

 

2017 г. 

 

2018 г. 2019 г. 

от 0 до 19 г.   0 

от 20 до 85+ г.   91 

мъже   46 

жени                45 

 

 Информация за деца с протиообществени прояви (по данни на 

МКБППМН) 

 

    Деца с противообществени 

прояви 

2019 г.  

/бр./ 

2 
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Домашен социален патронаж 

   Лица в пенсионна възраст, възрастни хора, хора с увреждания, ветерани 

от войни и военноинвалиди. 

 

 Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 65 45 

Общ брой  110 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 45 65 

Гр. Чипровци 28 52 

с. Мартиново 2 5 

с. Превала 5 2 

с. Бели Мел 1 1 

с. Железна 7 3 

с. Горна Лука 1 1 

с. Равна 2 1 

с. Ковачица  1 

 110 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 4 3 1 

Над 61 год. 106 62 44 

Общо 
     

110 

65 45 

 

 



100 

 

 

«Възраждане на занаятите в Северозапада» 

 
 Доставчик на услугата   МТСП Оперативна програма «Развитиена човешките 

ресурси» Година на разкриване на социалната услуга – . Проекта стартира 

на 02.07.2018г. - 02.11.2019г. Капацитет - 25 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 12 6 

от областта (брой) 5 2 

Общ брой 25 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

31-60 год. 20 6 14 

Над 61 год. 5 2 3 

Общо    

 

 

 

„ Приеми ме 2015” 
 

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой  2 

Общ брой  2 

 

 

потребители 2019 г. 

Брой потребители, 

обхванати от 

образователната система 

2 

Брой потребители, 

необхванати от 

0 
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образователната система 

 

 

Осигуряване на топъл обяд в община Чипровци 

 

Доставчик на услугата   Оперативна програма на храни и/или основно 

материално подпомагане  фонд за Европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица. Година на разкриване на социалната услуга – Проекта 

стартира  на 01.05.2016 г. Оперативна програма за храни, фонд за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Капацитет - 70 

Ползватели са лица и семейтва на местно подпомагане по чл.9 от ППЗСП, 

 Лица с доказана липса на доходи 

 Семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски доходи 

 Основни проблеми на целевите ползватели, от къде са-  

-безработица 

-ниски доходи 

 

 Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 45 25 

Общ брой  70 

 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 25 45 

Гр. Чипровци 6 14 

с. Бели Мел 2 7 

с. Горна Ковачица 0 2 

С. Горна Лука 0 5 

с. Железна  3 2 

С. Равна 0 1 
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С. Превала  3 7 

С. Мартиново 8 5 

С. Митровци 2 2 

С. Челюстница 1 0 

От областта (брой) - - 

от други области в страната 

(брой) 

- - 

Общ брой 70 

 

Брой чакащи ползватели  

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

Брой 2 3 

Общ брой              5 

 

 

година 2019 г. 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

0-3 год. - - - 

4-7 год. - - - 

8-18 год. - - - 

19-30 год. 7 5 2 

31-60 год. 45 30 15 

Над 61 год. 18 10 8 

Общо 70 45 25 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 
Община Чипровци води съзнателна и последователна социална политика в 

подкрепа на своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. 

Разработена е и приета „Стратегия за развитието на социалните услуги в 

община Чипровци за перода 2016-2020 година” и „Годишен план за развитие 
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на социалните услуги в община Чипровци през 2019 г.”, съгласно които 

основната задача на община Чипровци е планиране, развиване и 

предоставяне на  качествени социални услуги. 

В изпълнение на годишния план за действие по стратегията през 

изтеклата 2019 година се работи по следните направления: 

 Домашен социален патронаж; 

 Операция „Осигуряване на топъл обяд в община Чипровци 2016-2020 

г.“ 

 Приемна грижа; 

 Оперативна програма развитие на човешките ресурси/ Възраждане на 

занаятите в Северозапада/. 

 

Домашен социален патронаж продължава и през 2019 година. 

Общината приготвя и предоставя храна на 110 души –възрастни хора, 

хора с увреждания, ветерани от войни и военноинвалиди. Приготвянето на 

храната се осъществява в гр. Чипровци. Услугата се предоставя в дома на 

ползвателя. 

Операция „Осигуряване на топъл обяд в община Чипровци 2016-

2020”, финансирана от Социалния фонд към МТСП (Министерството на 

труда и социалната политика), предоставя безплатна храна за обяд на 

следните целеви групи: 

 Лица без доходи;  

 Самотноживеещи лица и семейства получаващи  минимални пенсии.  

 Лица на месечноподпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП. 

 Лица с пенсии над минималния размер и лица с минимален доход , 

но в изключително тежко здравословно, финансово или социално 

състояние.  

 Самотни майки, чиито доход е само от детските надбавки и/или 

майчинство. 

 

През 2019 година община Чировци предоставя услугата „Осигуряване 

на топъл обяд в община Чипровци 2016-2020 год.“ на 70 потребители от 

посочените целеви групи за период от 01 януари 2019 год. до 31 март 2020 

год. 

От месец октомври 2016 год. община Чипровци изпълнява в качеството 

си на партньор на Агенция за социално подпомагане проект „Приеми ме 

2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 год. Социалната услуга по проект ”Приеми ме 2015” е 
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свързана с предоставяне на грижи за дете, настанено в приемно семейство 

или отглеждане на дете от професионално приемно семейство.Кметът на 

общината – партньор сключва договорите с приемните родители с 

местоживеене на територията на общината. 

     През месец юли 2018 г. стартира проект „Възраждане на занаятите в 

Северозапада“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 год. към Министерството на туризма и 

социалната политика. Основната цел на програмата е осигуряване на достъп 

до работни места на трайно безработни лица и възраждане на местните 

занаяти, както и създаване на възможности за трудова и социално 

интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда. Общия брой 

безработни лица включени в програмата е 25 бр., като основните дейности  

по програмата  включват бродиране на дрехи, аксесоари и книгораделители, 

изтакаване  на  пана, чанти, калъфки и килими с цел възраждане и 

запавзане на местните занаяни. 

Община Чипровци непрекъснато се стреми да развива интегрирани 

политики в подкрепа на рисковите групи.Екипът на общинска администрация 

приоритетно ще работи за разширяване на мрежата от социални услуги на 

територията на общината. Основната цел на общината е осигуряване на 

грижа, оказване на помощ и подкрепа  на децата в риск, хората с 

увреждания и хора трайно безработни. 

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на 

финансиране) 

2019 г.  

Проекти в процес на реализация  „Домашен социален 

патронаж“, „Топъл обяд“, 

„Приеми ме“, „Възраждане на 

занаятите в Северозапада“ 

Реализирани проекти   „ Домашен социален 

патронаж“, „Топъл обяд“, 

„Приеми ме“, „Възраждане на 

занаятите в Северозапада“ 
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ОБЩИНА ЯКИМОВО 

 

население 

/към  31.12./ 

по постоянен адрес по настоящ адрес 

 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2017 

г. 

2018г. 2019 

г. 

 

Община Якимово  

4051 3953 3889 4375 4252 4303 

 

 

възраст общо мъже жени 

от 0 г.  до 19 г. 730 386 344 

от 20  до 64 г.  1890 1185 705 

от 65 г. до 100 + г. 1269 471 798 

 

 Смъртност   

възраст 2019 г. 

от 0 до 19 г. 0 

от 20 до 85+ г. 65 

 

Информация за лица в неравностойно положение 

лица в неравностойно положение 2018 г. 

/бр./ 

2019 г. 

/бр./ 

Самотноживеещи стари  хора  458 520 

Бездомни лица  0 0 

Други групи хора в неравностойно положение  

(допишете като добавите допълнително редове) 

320 280 

 

Информация за деца с протиообществени прояви (по данни на 

МКБППМН) 

 

    Деца с противообществени 

2017 г.  

/бр./ 

2018 г.  

/бр./ 

2019 г.  

/бр./ 
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прояви 14 10 17 

 

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

 Лица с увреждания, общности в неравностойно положение и грижа за стари 

хора. Капацитет – 100 лица 

Брой реални ползватели на услугата за година  

Година 2019 г. 

Пол мъже жени 

Брой 27 24 

Общ брой  51 

 

Година 2019 г. 

пол жени мъже 

от общината (брой) 27 24 

от областта (брой)   

от други области в страната 

(брой) 

  

Общ брой 51 

 

Възрастова 

група 

Общ 

брой 
Мъже Жени 

Над 61 год. 51 27 24 

Общо 51 27 24 

 

 

МОНИТОРИНГ 

Въведение: Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в 

община Якимово (2016 – 2020 г.) е създадена в процес на партньорство 

между заинтересованите страни в общината – общинската администрация, 

Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП), граждански организации (НПО), 

представители на целевите общности и рисковите групи.Социалните услуги 

са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да 

водят самостоятелен начин на живот. 
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Областната стратегия е основа за разработване на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги в конкретните общини. През 2016г. с 

решение на Общинския съвет се прие Стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Якимово 2016-2020г. 

Цел: Осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в община 

Якимово, интеграция на общности и хора, пълноценна реализация, грижа за 

хората от рисковите групи и грижа за старите хора за по-добър и достоен 

живот. 

Приоритетни направления: 

Повишаване качеството на живот на уязвими деца и младежи и техните 

семейства -превенция за деца и семейства в риск, социално включване на 

общности в неравностойно положение и уязвими групи чрез развитие на 

социални услуги в общността. 

Социално включване на лица с увреждания,уязвими хора и общности в 

неравностойно положение. Грижа за старите хора - деинституционализация 

на грижите за възрастни хора - намаляване на дела на хората в 

специализирани институции, закриване и трансформиране на 

специализираните институции,качествени социални услуги от резидентен тип 

със среда близка до домашната,създаване на условия за предоставяне на 

грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на 

хората от третата възраст,хора в риск от всички целеви групи, живеещи в 

изолирани малки населени места, без достъп до социални и др. услуги; 

Планирани социални услуги за 2019 г.на общинско ниво: 

Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/- комплекс от социални услуги 

в общността, за която има определен единен стандарт като държавно 

делегирана дейност, управлявана от общините.Потребители на услугата са 

деца в риск и техните семейства - (деца, отглеждани от един родители, 

децата в многодетни семейства, деца изоставяни на ниво родилен дом и 

настанени деца в ДМСГД; деца на непълнолетни родители; деца в риск от 

отпадане от училище; деца с отклоняващо се поведение; деца жертви на 

насилие и трафик. Независимо от обстоятелството,че е заложен ЦОП в 

общинската стратегия не е изпълнен през 2019г.,защото общината не може 

да задели от собствените си източници допълнителни средства за издръжка 

на държавно делегираните дейности. 
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Домашен социален патронаж - услугата е предназначена за самотно 

живеещи стари хора, хора с увреждания и се финансира от общинския 

бюджет. Домашен социален патронаж –услуга в общността обслужваща 

населението на общината.Услугата е с капацитет 100 бр. и се финансира от 

местни дейности,комплекс от социални услуги предоставяни по 

домовете,свързани с доставка на храна.Ползвателите на услугата през 2019 

г. са 51 бр. 

Лични асистенти- хора с различни увреждания,нуждаещи се от постоянно 

обгрижване в ежедневието си. Извършени дейности през 2019г. по 

изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в 

община Якимово: 

Личен асистент-услуга в общността, намира се в с. Якимово и обслужва деца 

или възрастни с трайни увреждания в цялата община.Планираните 42 

бр.лични асистенти през 2019 са изпълнени, като същите са по проект на 

общината- ОПРЧР „Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда” и е социална услуга,която 

сепредоставя в семейна среда от лице полагащо постоянни грижи за дете 

или възрастен с трайно увреждане,или за тежко болен за задоволяване на 

ежедневните му потребности. Мерки за социално включване –осигури се 

достъпност до услугите и социално включване на хората с увреждания. 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(наименование  и източник на 

финансиране) 

2019 г.  

Проекти в процес на реализация 1.ОПРЧ” Патронажна грижа” 

финансиране от Европейски 

социален фонд 

2.ОПРЧР „Предоставяне на топъл 

обяд”- 

финансиране от Европейски 

социален фонд 

Реализирани проекти  1.ОПРЧР „Център за почасово 

предоставяне на услуги за 

социално включване в общността 

или в домашна среда”-

финансиране от Европейски 

социален фонд 
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Информация на РУО – Монтана  

по Приоритетно направление 1: Повишаване качеството на живот на 

уязвими деца и младежи и техните семейства 

 

На територията на област Монтана през учебната 2018/2019 г. 

функционират 60 училища, 48 детски градини, 4 центъра за подкрепа на 

личностното развитие на деца и ученици, 1 Регионален център за 

подкрепа процеса на приобщаващото образование и 2 Центъра за 

специална образователна подкрепа - ЦСОП – Берковица и ЦСОП - Лом. 

Осигуряването на условия за достъпно и качествено образование в 

предучилищното и училищното образование се осъществява чрез 

създаването на ефективна система на управление, подкрепа и контрол на 

образователните институции от страна на РУО - Монтана. 

 

Основните задачи за реализиране на държавната образователна 

политика са: 

 Провеждане на държавната политика в областта на образованието за 

повишаване качеството и ефективността на предучилищното възпитание 

и подготовка и на училищното образование – в изпълнение на Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

 Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и 

обучение в предучилищното и училищното образование чрез създаването 

на ефективна система на управление, подкрепа и контрол на 

образователните институции в област Монтана  

 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и 

учениците, за които българският език не е майчин 

 Развитие на приобщаващото образование 

 Създаване на условия за откриване, стимулиране и развитие на 

способностите на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуствата 

и спорта, както и подпомагане на физическото, социалното и личностното 

развитие на децата и учениците 

 Създаване на условия за осигуряване на максимален обхват в 

училище на подлежащите на задължително образование - изпълнение на 

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст 
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 Превенция на отпадащите ученици и мерки срещу неграмотността 

 Контрол върху фиктивното записване и присъствие на учениците 

 Координация на взаимодействието на образователните институции с 

обществените съвети, училищните настоятелства, родителите и 

неправителствените организации 

Дейности в Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 

През учебната 2019/2020 година в изпълнение заложените дейности в 

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, продължават дейността си 

сформираните със заповед на началника на РУО - Монтана 28 екипа за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училища възраст (наричани „екипи за обхват“). 

 

Информацията за дейността на екипите по Механизма през посочената 

учебна година е следната: 

Извършени физически посещения на адрес – над 900. 

През учебната 2019/2020 година е поставен акцент върху обхвата на 

деца на възраст 5 – 7 годишни. Извършени са физически посещения на 

адрес на всички 631 деца в посочената възраст, необхванати в 

образователната система, установено е: 

- в чужбина – 631 

- незаписани – 15 

- не е зададен актуален статус – 15 

- няма информация – 8 

- със статус „отпаднал“ – 24. 

 

Отпаднали деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст през отчетния период – 2019 година, който обхваща две учебни 

години 

 

Община 2018/2019 2019/2020 
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Берковица 31 16 

Бойчиновци 15 8 

Брусарци 1 3 

Вълчедръм 7 9 

Вършец 20 10 

Георги Дамяново 0 0 

Лом 18 15 

Монтана 30 27 

Медковец 3 5 

Чипровци 1 1 

Якимово 7 6 

Общо: 133 100 

 

Предприети са мерки и конкретни действия по задържането на над 400 

деца и ученици в риск от отпадане от системата на предучилищното и 

училищното образование. 

Извън дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, са 

реализирани и следните дейности с цел осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа на личностно развитие в детските градини, 

училищата и центровете за личностно развитие. 

 

Дейностите за обща подкрепа на децата и учениците в 

образователните институции от областта са развити в няколко 

аспекта: 

- Допълнителни модули за деца, които не владеят български език се 

осигуряват в детските градини за деца, които не владеят български език; 

- Допълнително обучение по учебни предмети се осигурява с цел 

превенцията на обучителните затруднения с акцент върху обучението по 

български език, включително ограмотяване на ученици, за които 

българският език не е майчин; 
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- Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат 

извън редовните учебни часове се осигуряват в училищата за ученици, 

които срещат затруднения в обучението, въз основа на информацията от 

входните равнища по учебни предмети, индивидуалния напредък и 

наблюдение на развитието им; 

- Кариерното ориентиране на учениците включва дейности за 

информиране, диагностика, консултиране, посредничество и 

проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен 

и осъзнат избор на образование и/или професия;  

- Занимания по интереси - осигуряват се в училищата, детските 

градини и ЦПЛР с цел  развитие на способностите и компетентностите на 

децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, 

технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното 

образование; 

- Осъществяване на обща подкрепа на личностното развитие на 

учениците чрез допълнително обучение по учебни предмети да превенция 

на обучителните затруднение и/или за преодоляване на системни 

пропуски при усвояването на учебното съдържание – сформирани са 

групи в 57 училища (от общо 60) по проект „Подкрепа за успех“; 

- Навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на 

деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на 

достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им 

приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и 

за успешна професионална, социална и личностна реализация – 

сформирани групи в детските гради, както и в училища, в които се 

реализира предучилищно образование; 

- Поощряване с морални и материални награди - децата и учениците 

се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в 

образователната дейност, в заниманията по интереси и за техния принос 

към развитието на училищната общност; 

- Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 

затруднения. В детските градини се извършва ранно оценяване на децата, 

които включва оценка на развитието и на риска от обучителни 

затруднения. В училищата се осъществява превенция на обучителните 

затруднения, свързана с осигуряване на допълнително обучение и 

консултации по учебни предмети и логопедична работа. 
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Осигурена допълнителна подкрепа на децата и учениците със 

специални образователни потребности в образователните 

институции от областта: 

На територията на област Монтана приобщаващото образование се 

реализира в 19 детски градини, 41 общообразователни училища, 7 

гимназии (професионални и профилирани) и 2 ЦСОП. 

В началото на учебната 2018/2019 г. общият брой на децата и 

учениците със СОП в област Монтана е 424, от тях на 167 се оказва 

допълнителна подкрепа от РЦПППО – област Монтана. В края на учебната 

2018/2019 г. броят на учениците със СОП е 460, от тях на допълнителна 

подкрепа от РЦПППО – област Монтана са 187. 

През учебната 2019/2020 година общият брой на децата и учениците 

със СОП в област Монтана е 396, от тях на 160 (деца от ДГ и ученици от 

училища в малки населени места) е осигурена допълнителна подкрепа от 

РЦПППО - Монтана. За осигуряване на допълнителна подкрепа на 236 

ученици със специални образователни потребности работят специалисти, 

назначени към училищата.  

В съответствие с приоритетите в областта на приобщаващото 

образование продължават дейностите по проекти в пилотните детски 

градини и училища от областта. Основна цел, която си поставят 

педагозите е осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до 

образование и отварянето на образователната система за 

осъществяването на приобщаващото образование.  Техният опит 

допринася за реализирането на заложените дейности в процеса на 

приобщаване. В тези училища са изградени модерни ресурсни кабинети, 

оборудвани с компютърна техника, помагала, методически указания и 

друга литература. Периодично се провеждат обучения, семинари, 

тренинги с членовете на ЕПЛР. 

Училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и 

специалистите, които подкрепят в процеса на приобщаване децата и 

учениците със СОП целогодишно прилагат в практиката си иновативни 

методики и подходи. По достъпен за децата начин се провокират 

желанието и интересът им към учебната дейност. Именно това допринася 

за по-успешно усвояване на новото учебно съдържание. При активно 

включване от страна на родителите като партньори в учебния процес се 

постигат много добри резултати при социализацията и обучението на 

децата и учениците със специални образователни потребности. 
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РАЗДЕЛ ІІІ  

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

 

      Доставчици на социалните услуги са основно общините. Всички услуги 

на територията на областта функционират в рамките на критериите и 

стандартите за предоставяне на съответната услуга. Няма социални услуги, 

които да не работят на пълен капацитет и да не покриват изцяло нуждите и 

потребностите на рисковите групи, за които са предвидени. 

Специализираните институции на територията на областта са запълнени като 

капацитет, но в управлението и функционирането им липсват иновации, 

които да доведат до по-добри резултати. 

       С цел подобряване организацията на СУ за максимална достъпност и 

мобилност, е необходимо разкриването на новите СУ да бъде съобразено с 

конкретните потребности на лицата от рисковите групи по общини, т.е. да 

има местен/регионален модел на планиране. Да се предостави възможност 

на неправителствени организации/фондации, да управляват СУ, като 

различните доставчици на социални услуги следва да функционират в 

условия на равнопоставеност и по отношение на тях да са в сила едни и 

същи правила, изисквания и контрол. Да се разкрият нови и да се развият 

съществуващите междуобщински социални услуги, обхващащи потребители 

от повече от една община чрез изграждане на междуобщинско 

партньорство; Да се засили активността на общините към разширяване вида 

и обхвата на услугите в общността за покриване на нуждите и 

потребностите. 

 

          При идентифицирана необходимост от страна на общините, и 

направена промяна и актуализация на общинските стратегии, конкретните 

промени да бъдат своевременно предоставяни на ЗМО за отразяване им в 

Областната стратегия и нейната актуализация. Наблюдава се тенденция към 

значително увеличаване на броя лица с психични разстройства, които 

желаят да ползват социални услуги. Недостатъчно развити в Област Монтана 

са социалните услуги в общността за лица с увреждания (психични 

разстройства, умствена изостаналост). Съществуват на територията на 

Община Лом и община Монтана.  

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

се насърчават доброволчески практики и да се търси взаимодействие с 

неправителствения сектор в процеса на осигуряване на ефективността и 

качеството на социалните услуги. Повечето от социалните услуги в 

общността имат нужда от разширяване на достъпа до тях, особено в селата. 

Това ще даде възможност за увеличаване броя на ползвателите и ще 

обезпечи пълния капацитет на услугите.  Да се инициират и развиват услуги 

в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни 

семейства, млади майки). Услугите в общността за хора с увреждания и 

стари хора са недостатъчно развити, а рисковата група е голяма, което 

налага разширяване обема и обхвата на предоставяните социални услуги. 

 

  

 


