
ГОДИШЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД  ЗА 2017г. 
 

На Областна стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Враца(2016-2020г.) 

 

 
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на 

политики и програми в социалната сфера и особено - за дългосрочни и комплексни 

интервенции, като Областната стратегия за развитие на социалните услуги.  

Общата цел на системата за мониторинг и оценка, е да гарантира развитието 

и подобряването на стратегиите и политиките в социалната сфера. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МОНИТОРИНГА 

Основна цел на мониторинга е да се оцени постигнатия напредък спрямо 

заявените цели, като се ползват показателите, идентифицирани в процеса на 

планиране. Мониторингът се извършва, за да подпомогне процеса на управление на 

стратегията, да се идентифицират потенциалните пречки пред изпълнението й и да 

се съгласуват стратегии за тяхното преодоляване. По-конкретно мониторингът се 

фокусира върху напредъка при постигането на целите и използването на ресурсите, 

управлението на съответните процеси, включително управлението на риска, 

перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки. 

Основна задача на мониторинга е да се следи и измерва постигането на 

заложените цели и ефективността на Стратегията в хода на нейната реализация. В 

резултат на осъществявания мониторинг, могат да се направят своевременни 

корекции в начина на изпълнение. 

Конкретните задачи на мониторинга са: 

1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за промените в 

процесите, които се наблюдават; 

2. Да обезпечи текущ мониторинг на изпълнението на планираните конкретни 

дейности при изпълнението на стратегията; 

3. Да се осигури необходимата информация за провеждането на комплексни 

оценки, на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на стратегията, от 

гледна точка на целевите групи;  

4. Да осигури системното/периодичното актуализиране на стратегията; 

5. Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите, 

регламентирани от действащите нормативни документи;  



6. Потвърждаване на връзката, между събраните данни и реалното изпълнение 

на планираните дейностите по стратегията и постигнатите резултати; 

7. Проверка на използването на ресурсите, за получаване на упоменатите 

резултати и техния принос за изпълнението на целите на стратегията и постигнатите 

резултатите; 

8. Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и 

трудности при изпълнението на стратегията, и препоръчване на корективни мерки; 

9. Улесняване вземането на решения чрез предложения, препоръки и 

корективни мерки; 

10. Гарантиране на активното участие на заинтересованите страни, и осигуряване 

на обратна информация,  относно управленски договорености, съответствие на 

реалното изпълнение с предвиденото, необходимостта от промени (ако се налагат), 

управление на риска; 

11.      Допринасяне за устойчивостта на резултатите и въздействието от стратегията 

и идентифициране на най-добрите практики, с цел тяхното разпространение, така че 

да се гарантира по-широкообхватно въздействие. 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги на Област Враца 

2016-2020г. обхваща социалните услуги и мерки, които са необходими за 

осъществяване на ефективна социална политика, за подкрепа на индивидите и 

групите в риск в област Враца, в съответствие с техните реални потребности и 

съвременни стандарти. База за изготвянето й e Аналитичен доклад, който обобщава 

резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги, 

проведено на територията на всички общини от област Враца, в периода юни – 

септември 2015 година. 

Оценката на потребностите е основа за планирането, тя е необходима, за да 

може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите 

групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори 

за осигуряване на необходимите услуги, както и да съответства на дългосрочните 

тенденции за развитието на област Враца.  

Областното планиране има за цел да очертае насоките за създаване на мрежа 

от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи в област Враца и 

е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. Затова 

обхватът на интервенцията е много широк – от съществуващите вече услуги, до 

развитието на нови социални услуги, като са посочени начините на достъп и 

връзката между тях. Освен това, стратегията обхваща тези хоризонтални мерки и 

дейности в други свързани сектори (като здравеопазване, образование, заетост, 

жилищна политика и инфраструктура), които имат отношение към ефективността на 



социалните услуги и са от ключово значение за социалното включване и решаването 

на проблемите на рисковите групи и индивиди.  

Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните 

услуги в общността, съобразени със специфичните потребности на населението в 

областта, да гарантира синхронизиране на действията на държавата, местната власт 

и гражданския сектор за подобряване благосъстоянието на децата и възрастните в 

област Враца. 

Областна стратегия за социални услуги в област Враца, изразява стремежа за 

развитие и предоставяне на достъпни и качествени социални услуги, основно в 

семейна и близка до семейната среда от институции и организации, работещи в 

мрежа, с качество и обхват, задоволяващи в максимална степен потребностите на 

всички рискови групи.  

В дългосрочен план Областната стратегия за социалните услуги, цели да 

превърне област Враца в регион с развита, модерна, ефективна система от социални 

услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят на нуждите на 

общността, осигуряват равен достъп и непрекъснато подобряват своето качество. 

За да се  постигне качествена промяна в социалната среда  и желаното 

бъдещо равнище на социалните услуги,  предначертано от визията на Стратегията, е 

необходимо целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. В 

процеса на планиране те са идентифицирани с участието на всички заинтересовани 

страни, въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в област Враца. 

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия, са изведени  в 

съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта 

от спешна намеса, за решаване на критични социални проблеми на жителите на 

областта. Приоритетните направления са групирани  в две посоки – отнасящи се до 

съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на 

услугите и мерките за социално включване. 

Политиките на социално включване, обхващат всички уязвими общности и 

индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги, обособяването на интервенцията за децата и  

интервенцията за старите хора в отделни направления, помага да се очертае 

спецификата на услугите в тези направления. 

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги 

включват: 

• Превенция за деца и семейства в риск и продължаването на 

деинституционализация на грижите за деца; 

• Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи; 



• Деинституционализация и грижа за старите хора за по-добър и достоен 

живот; 

• Развитие на човешките ресурси; 

• Изграждане на между общинско партньорство и между секторно 

сътрудничество. 

Отчет по приоритетни направления 

 Приоритетно направление 1:  Превенция на деца и семейства в риск и 

продължаването на деинституционализация на грижите за деца. 

 

  Реформата в сферата на социалните услуги, която стартира през 2000г., е 

насочена изцяло към деинституционализация и децентрализация на социалните 

услуги. От система за специализирани институции, предлагащи универсален подход, 

към различните потребности и проблеми на хората, се премина към създаване на 

социални услуги в общността, които индивидуализират предлаганите услуги, към 

групитe в риск и целят интегрирането им в социалните общности. Първоначално 

реформата стартира в сферата на услугите за деца, след което постепенно обхвана и 

услугите за лица от различни възрастови групи.  

Деинституционализацията  на грижите за деца и възрастни, променя 

социалните услуги в област Враца, чрез закриване и трансформиране на 

специализираните институции за деца в рамките на Стратегията. 

 Деинституционализацията се осъществява, чрез максимално развитие на 

мрежа от социални услуги като основната цел е извеждане на децата от 

специализираните институции, превенция на изоставянето и подкрепа за 

семействата в риск, цели се подобряване на грижите за децата в семейна среда. 

Общата цел е подобряване качеството, на грижата за децата в семейството, 

чрез превенция на риска от изоставяне и неглижиране на децата, като се осигуряват 

условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството и 

осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава грижа - дневна и почасова грижа за 

лица, в т. ч. деца с увреждания, отглеждани в семейна среда. 

Също така се цели подкрепа за родителите, при отглеждане на децата с 

увреждания в семейството, чрез разширяване на програмите, които предлагат 

домашни грижи: личен асистент, социален асистент, домашен помощник за деца с 

увреждания, както и разкритите социални услуги в общността, които предоставят: 

социално консултиране, правни консултации, медицинска и социална 

рехабилитация, педагогическа помощ и подкрепа, достъпна информация и 

съдействие при получаване на помощно-технически средства от деца с увреждания. 



На територията на област Враца и през 2017г. функционират следните 

социални услуги за деца – делегирани от държавата дейности: 

      

Област Община 

Вид 
специализи

рана 
институция/

социална 
услуга в 

общността 

Целева 
група 

Местонахож
дение, 
адрес, 

телефон 

Капаците
т 

1 2 3 4 5 #REF! 

            

Област 
Враца          

Община 
Борован         

Център за 
настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж

и без 
увреждания 

деца от 7 до 
18 г. - от 

семеен тип 
1 

с. Борован, 
общ. Борован 

 ул. "Ангел 
Йошков" № 

21А 

 тел. 
09147/9221 

15 

Област 
Враца          

Община 
Борован         

Център за 
настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и без 
увреждания 

деца от 7 до 
18 г. - от 

семеен тип 
2 

с. Борован, 
общ. Борован 

 ул. "Ангел 
Йошков" № 

21А 
тел. 

09147/9221 

15 

            

Област 

Враца          

Община 
Бяла 
Слатина 

Център за 
настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и без 
увреждания 

 

с. Бърдарски 
геран 

общ. Бяла 
Слатина 
ул. "В. 

Коларов" № 
20 

 тел. 
09135/2204 

15 

Област 
Враца          

Община 
Бяла 
Слатина 

Център за 

настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и без 
увреждания 

 

с. Бърдарски 
геран, 

общ. Бяла 
Слатина 
ул. "В. 

Коларов" № 
20  

тел. 
09135/2204 

15 

Област 
Враца          

Община 
Бяла 
Слатина 

Център за 
настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и с 

увреждания 

деца/младе
жи с 

умствена 
изостаналос

т 

гр. Бяла 
Слатина, 

общ. Бяла 
Слатина, 
 ул. "Д. 

Благоев" № 
172 А 

 тел. 
0893326464 

14 



Област 

Враца          

Община 
Бяла 
Слатина 

Център за 
настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и с 
увреждания 

деца/младе
жи с 

умствена 
изостаналос

т 

гр.Бяла 
Слатина, 

общ. Бяла 
Слатина, 

 ул. "Одрин" 
№ 15 А 
 тел. 

0893326464 

14 

Област 
Враца          

Община 

Бяла 
Слатина 

Преходно 

жилище за 
деца 

деца от 15 
до 18 г. 

гр. Бяла 
Слатина, 

общ. Бяла 

Слатина, 
ул. "Одрин" 

№ 4  
 тел. 

0877966850 

8 

Област 
Враца          

Община 
Бяла 
Слатина 

Център за 
обществена 
подкрепа 

  

гр. Бяла 
Слатина, 

общ. Бяла 
Слатина 

ул. "Одрин" 
№ 4  
 тел. 

0877966850                             

18 

            

Област 
Враца          

Община 
Враца 

Дом за деца 
лишени от 
родителска 
грижа от 7 до 
18/20 г. 

деца от 7 до 
18/20 г.- 

деца, 
лишени от 
родителска 
грижа "Асен 
Златаров" 

гр. Враца, 
"Авлига" № 1 
тел. 092/62-

23-89,  

50 

Област 
Враца          

Община 
Враца 

Дневен 
център за 
деца и 
пълнолетни 
лица с 
увреждания 

деца и 
възрастни с 
увреждания 
"ЗОРНИЦА" 

гр. Враца, 
общ. Враца 

 ж.к. 
"Сениче" 

тел. 
092/646044 

60 

Област 
Враца          

Община 
Враца 

Наблюдавано 
жилище 

лица,напуск
ащи 

специализи
рани 

институции 
за деца 

гр. Враца, 
 ж. к. 

"Сениче", 
бл.202, ет.1 

 тел. 
092/621114  

4 

Област 
Враца          

Община 
Враца 

Звено "Майка 
и бебе" 

бременни 
жени и 
майки в 
риск да 

изоставят 
децата си 

гр. Враца,  
общ. Враца 

ул. 
"Козлодуйски 

бряг" № 7 
 тел. 

0884179117  

6 



Област 
Враца          

Община 
Враца 

Център за 
обществена 
подкрепа 

деца и 
семействата 

им с 
проблемно 
поведение 

гр. Враца,  
общ. Враца 

ул. "Кокиче" 
№ 14, ет. 1  

тел. 
092/666773  

50 

Област 
Враца          

Община 
Враца 

Център за 

настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и с 
увреждания 

деца и 

младежи с 
физически 
увреждания 
и умствена 
изостаналос

т - № 1 

гр. Враца, 
общ. Враца 

ж.к. 
"Самуил", ул. 
"Кокиче" № 

14 А 
тел. 

0876939732 

14 

Област 
Враца          

Община 
Враца 

Център за 

настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и с 
увреждания 

деца и 

младежи с 
физически 
увреждания 
и умствена 
изостаналос

т - № 2 

гр. Враца, 

общ. Враца 
 ул. "Цар 

Симеон І" № 
20 

тел.08799708
36 

14 

Област 
Враца          

Община 
Враца 

Център за 
настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и с 
увреждания 

деца и 
младежи с 
физически 
увреждания 
и умствена 
изостаналос

т - № 3 

гр. Враца, 
общ. Враца 

 ж.к. 
"Дъбника", 

бул. 
"Съединение" 

№ 30 
тел.08769397

14 

14 

Област 
Враца          

Община 
Враца 

Преходно 
жилище за 
деца 

  

гр. Враца, 
общ. Враца 
 ул. "Остри 
връх" № 3 

 тел. 
0876939725 

8 

            

Област 
Враца          

Община 
Козлодуй       

Дневен 
център за 
деца и/или 
младежи с 
увреждания 

деца от 3  
до 18 г.  и 
младежи от 
18  до 35 г.      

с 
увреждания 

гр. Козлодуй, 
общ. 

Козлодуй 
ул. ''С. 

Караджа'' , до 

бл. 85 
 тел. 

0973/80598 

20 



Област 
Враца          

Община 
Козлодуй       

Център за 
социална 
рехабилитаци
я и 
интеграция за 
лица 

деца и 

възрастни с 
увреждания 

с. Бутан, 
общ. 

Козлодуй  
ул. "Георги 

Димитров" № 
82  

тел. 
09168/2580 

30 

      

Област 
Враца          

Община 
Козлодуй       

Център за 

обществена 
подкрепа 

деца от 3 до 
18 г. 

гр. Козлодуй, 
общ. 

Козлодуй 

 ул. ''С. 
Караджа'', до 

бл. 85 
 тел. 0973/ 

80953 

30 

            

Област 
Враца          

Община 
Мездра 

Център за 

настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и без 
увреждания 

 
деца/младе

жи без 
увреждания 

- от  
3 до 29 г. 

гр. Мездра, 

общ. Мездра 
 ул. "Димитър 
Благоев" № 

15       
тел. 

0910/92032      

8 

            

            

Област 
Враца          

Община 
Роман 

Дневен 
център за 
деца и/или 
младежи с 
увреждания 

деца с 
увреждания 
на възраст 

от 3 до 18 г. 

гр. Роман,  
общ. Роман 
бул. "Христо 
Ботев" № 60 

 тел. 
09123/2025 

20 

Област 
Враца          

Община 
Роман 

Преходно 
жилище за 
деца 

деца от 16 
до 18 г. 

гр. Роман, 
общ. Роман 

 бул. "Христо 
Ботев" № 60 

тел. 
09123/2025 

8 

Област 
Враца          

Община 
Роман 

Център за 

настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и без 
увреждания 

деца/младе

жи без 
увреждания 

от  
3 до 29 г.; 
семеен тип 

1 

гр. Роман, 
общ. Роман 

 бул. "Христо 
Ботев" № 60 

 тел. 
09123/2025 

10 



Област 
Враца          

Община 
Роман 

Център за 
настаняване 
от семеен тип 
за 

деца/младеж
и без 
увреждания 

деца/младе
жи без 

увреждания 
- от  

3 до 29 г.; 
семеен тип 

2 

гр. Роман,  
общ. Роман 
бул. "Христо 
Ботев" № 60 

тел. 
09123/2025 

12 

Област 
Враца          

Община 
Роман 

Център за 

настаняване 
от семеен тип 
за 
деца/младеж
и с 
увреждания 

деца и 
младежи с 
умствена 

изостаналос

т и 
съпътстващ

и 
множествен

и 
увреждания 

- от  

3 до 29г., 
тип 3 

гр. Роман, 

общ. Роман 
 ул. "Пирин" 

№ 2 
тел. 

09123/2008 

10 

Област 
Враца          

Община 
Роман 

Център за 
настаняване 

от семеен тип 
за 
деца/младеж
и с 
увреждания 

деца и 
младежи с 
умствена 

изостаналос
т и 

съпътстващ
и 

множествен
и 

увреждания 
- от  

3 до 29г., 

тип 4 

гр. Роман, 
общ. Роман 

 ул. "Пирин" 
№ 2 
тел. 

09123/2008 

10 

Област 

Враца          

Община 

Роман 

Център за 
настаняване 
от семеен тип 

за 
деца/младеж
и с 
увреждания 

деца и 
младежи с 
умствена 

изостаналос
т и 

съпътстващ

и 
множествен

и 
увреждания 

- от  
3 до 29г., 

тип 5 

гр. Роман, 
общ. Роман 
 ул. "Пирин" 

№ 2 
тел. 

09123/2008 

10 

Област 
Враца          

Община 
Роман 

Център за 
обществена 
подкрепа 

деца в риск 
от 0 до 18 г. 

гр. Роман, 
общ. Роман  
бул. "Христо 
Ботев " № 
132-136 

 тел. 
09123/2064, 

вътр. 422 

20 

            



Област 
Враца          

Община 
Хайредин        

Защитено 
жилище за 

лица с 
умствена 
изостаналост 

за лица с 
умствена 

изостаналос
т 

с. 
Манастирище 

общ. 
Хайредин 

 ул. "Иван 
Михайлов" № 

3 
тел. 0879 
988920 

6 

От приложената таблица е видно, че на територията на община Враца  е 

осъществена основната цел на Стратегията, а именно:  извеждане на децата от 

специализираните институции, за предоставяне на  грижи в среда, близка до 

семейна среда. 

В Центровете за обществена подкрепа действащи в област Враца, се 

предлагат социални услуги за бъдещите приемни родители, чрез-проучване, 

обучение и оценка на кандидатите за приемни родители. Предлагат се програми за 

обучение одобрени от МТСП, ДАЗД, АСП в два обучителни модула/за доброволни 

приемни родители и за професионални приемни родители/. Наблюдение и подкрепа 

на приемно семейство след настаняване на дете. 

В община Бяла Слатина, считано от 01.01.2017г. е изграден Център за 

обществена подкрепа (ЦОП) за деца от 7 до 18 години, за обхващане на част от 

уязвимите семейства с деца в риск в община Бяла Слатина. В ЦОП се провеждат 

информационни кампании и програми за превенция на рисково поведение на деца и 

младежи /агресия, насилие, отклоняващо поведение/ и здравна и социална просвета 

против зависимостите.  

В общините Враца, Роман и Козлодуй, ЦОП продължават своята дейност и 

през 2017г. 

В община Хайредин съществува Център за обществена подкрепа с капацитет 

40 деца и техните семейства. Същият е разкрит с Лиценз за социални услуги за деца 

№0754/26.09.2012г. от ДАЗД. Сдружение „ Нов път” с. Хайредин. 

През 2017г. Община Мездра е спечелила проект по ОП „Региони в растеж” 

2014-2020г., BG16RFOP001-5.001 Проект „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за деца”. Подписан е договор за изпълнение на Проекта на 

13.12.2017г., на стойност 746 340,72 лв. за разкриване на Дневен център за 

деца/младежи с увреждания и Център за обществена подкрепа. 

 През 2018г. в община Оряхово се планира разкриване на Център за 

обществена подкрепа. 

В област Враца се осигурява равен достъп на децата от рискови общности и 

уязвими групи до качествено образование. Гарантирано е задължителното 

предучилищно образование на всички деца на територията на Областта. 



Всички общини от област Враца участват като отговорни институции в 

Механизма за взаимодействие между институциите, одобрен от МС с Решение № 

373/05.07.2017г., който цели обхвата на всички деца в училище и преодоляването 

на ширещата се неграмотност. 

Община Бяла Слатина продължава изпълнението на проект „ Обучение за 

успех”, Договор за предоставяне на БПФ № BG05M2OP001-3.002-0413-C01, сключен 

на 23.01.2017г., на обща стойност 376 540,00 лв., финансиран по  Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Изпълнението на Проекта е със срок на изпълнение до 

23.09.2018г. Общата цел на Проекта е създаване на условия за образователна 

интеграция на ученици и младежи от етническите малцинства в община Бяла 

Слатина, чрез осигуряване на равен достъп до училищно образование за постигане 

на успешна професионална, социална и творческа реализация. 

Цели се превенцията на отпадането и задържане на децата в училище. 

Същата се изпълнява от ЦОП, неправителствения сектор, училищата, училищните 

настоятелства, читалища. Състои се в развитие на смесени образователно-социални 

услуги, с цел създаване на партньорство и успешно взаимодействие между 

социалните услуги от една страна и организациите, ангажирани с образованието от 

друга страна. 

Община Козлодуй изпълнява дейности по Проект «Цветни и вълшебни 

светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй». 

Фокусът на проекта е поставен върху деца от малцинствени етнически групи, като 

основаните дейности целят осигуряване на необходимите условия и ресурси за 

реализиране на пълноценен процесс на образователна интеграция. С изпълнение 

на дейностите по проекта се модернизира материалната база на детските градини в 

с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и ДГ « Звънче» гр. Козлодуй. 

В община Кзлодуй по Проект на Министерството на околната среда и водите 

и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, през 

2017г. са реализирани 2 проекта: 

- « Природата това съм аз» за озеленяване на на двора на СУ « СВ. Св. Кирил 

и Методий» с. Бутан. 

- «Екологични мероприятия за озеленяване и изграждане на детска 

площадка и зони за отдих на детска градина « Звънче» гр. Козлодуй. 

За да осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално 

включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата в община 

Козлодуй се провеждат информационни и образователни кампании в училище и в 

ЦОП, за превенция на рисково поведение на деца и младежи (агресия, насилие, 



отклоняващо се поведение) и здравна и социална просвета против зависимостите. За 

осмисляне на личното време на децата, са развити разнообразни извънучилищни 

дейности, реализирани  в училищата, читалищата, Център за личностно развитие – 

ОДК (ЦПЛР-ОДК), ЦОП и ЦСРИ като клубове по интереси, ателиета,  занимания със 

спорт и изкуство. 

В община Хайредин съществува комплекс за социални услуги в който се 

осъществява работа с деца, със семейства в риск, самотни майки. 

В община Враца от 01.07.2016г.  действа  Проект „СТИМУЛ за ранно детско 

развитие", който се реализира по Схема за  безвъзмездна финансова помощ на ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Срокът за изпълнение е до 

01.12.2018г. Проектното предложение на Община Враца има за цел превенция на 

социалното изключване, намаляване на бедността сред децата на община Враца, 

чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа на деца в ранна детска 

възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, 

формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на 

училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и 

превенция на изоставянето и настаняването на деца в специализирани институции, 

както и за подкрепа и утвърждаване на създадените по Проект за социално 

включване, финансиран от Световна банка, интегрирани услуги за ранно детско 

развитие. 

  Дейностите/Услугите, включени в проектното предложение са както следва: 

 - "Ранна интервенция на уврежданията";  

 -"Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"; 

 -"Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и 

настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно 

консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и 

с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска 

градина"; 

 - "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 

превенция на заболяванията";  

 -"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 

готовност на децата за равен старт в училище" ; 

 -"Семеен център за деца от 0 до 3 г. ";  

 Целевите групи, към които са насочени дейностите в проектното предложение 

са:  

 - семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; 

 - деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства; 



 -деца от 0 до 7 г., включително с увреждания, настанени в специализирани 

институции и техните семейства; 

 - деца и възрастни в риск.  

Политика на всички общини в област Враца е осигуряване, при необходимост 

на специализиран транспорт до детските и учебни заведения, за деца с увреждания 

(особено за децата от населени места, където няма детско заведение). 

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в област Враца работят в 

посока, подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при 

децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик, 

съвместно с Отдел „Закрила на детето” и организира дейности в подкрепа на деца с 

рисково поведение и жертви на насилие. 

В Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца е 

разписана, като конкретна цел – насърчаване на дейностите по приемна грижа в 

област Враца. 

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

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

приемно семейство. Потребители на услугата са деца, настанени в СИ; деца в риск 

жертви на трафик, насилие, които се налага спешно да се изведат от семействата и 

други подобни случаи); деца, лишени от родителска грижа за определен период от 

време. 

За 2017г. броя на утвърдените приемни семейства в т.ч. доброволни и 

професионални за област Враца, по данни на РДСП-Враца са 105 бр. 

За община Бяла Слатина-35бр. 

За община Борован-4 бр. 

За община Враца-37 бр. 

За община Криводол-8 бр. 

За община Козлодуй-6 бр. 

За община Хайредин-3 бр. 

За община Мездра-6 бр. 

За община Роман-4 бр. 

За община Оряхово-1 бр. 

За община Мизия-1 бр. 

От статистиката е видно, че не във всички общини, приемната грижа, като вид 

социална услуга в общността е развита достатъчно добре /Борован, Мизия, Оряхово, 

Хайредин и Роман/. В общините където успешно протича процеса на утвърждаване на 

приемни семейства и съвместно с възможностите за настаняване при близки и 

роднини са сериозен ресурс за превенция на настаняването в СИ. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в област Враца по приоритетни направления  

Направление 1: Превенция на деца и семейства в риск и продължаване на деинституционализацията и грижите за деца 

 

№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

          

1 Център за 

настаняване 

на 

деца/младежи 

без 

увреждания 

Деца от 7 г. – 18 г. Община Борован 15 15 15 Осигуряване на основни 

жизнени потребности, грижа за 

здравето, психологична 

подкрепа, образование, 

усвояване на жизнени умения 

за самостоятелен и независим 

живот, отдих и оползотворяване 

на свободното време, работа с 

родители и семейства. 

С. Борован, 

ул.”Ангел 

Йошков” 

№21А 

Налична 

2 Център за 

настаняване 

на 

деца/младежи 

без 

увреждания 

Деца от 7 г. – 18 г. Община Борован 15 15 15 Осигуряване на основни 

жизнени потребности, грижа за 

здравето, психологична 

подкрепа, образование, 

усвояване на жизнени умения 

за самостоятелен и независим 

живот, отдих и оползотворяване 

на свободното време, работа с 

родители и семейства. 

С. Борован, 

ул.”Ангел 

Йошков” 

№21А 

Налична 

3 ЦНСТ за 

деца/младежи 

без 

увреждания 

Деца/младежи без 

увреждания 

Община Бяла 

Слатина 

15 15 15 Осигуряване на основни 

жизнени потребности, грижи за 

здравето, психологична 

подкрепа, образование, 

усвояване на жизнени умения 

Село 

Бърдарски 

геран 

Налична 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

за самостоятелен и независим 

живот, отдих и оползотворяване 

на свободното време, работа с 

родители и семейства. 

4 ЦНСТ за 

деца/младежи 

без 

увреждания 

Деца/младежи без 

увреждани 

Община Бяла 

Слатина 

15 15 15 Осигуряване на основни 

жизнени потребности, грижи за 

здравето, психологична 

подкрепа, образование, 

усвояване на жизнени умения 

за самостоятелен и независим 

живот, отдих и оползотворяване 

на свободното време, работа с 

родители и семейства. 

Село 

Бърдарски 

геран 

Налична 

5 ЦНСТ за 

деца/младежи 

с увреждания 

Деца/младежи с 

увреждания 

 

 

Бяла Слатина  14 14 14 Осигуряване на основни 

жизнени потребности, грижи за 

здравето, психологична 

подкрепа, образование, 

усвояване на жизнени умения 

за самостоятелен и независим 

живот, отдих и оползотворяване 

на свободното време, работа с 

родители и семейства. 

Бяла Слатина Налична  

6 ЦНСТ за 

деца/младежи 

с увреждания 

Деца/младежи с 

увреждания 

 

 

Бяла Слатина  14 14 14 Осигуряване на основни 

жизнени потребности, грижи за 

здравето, психологична 

подкрепа, образование, 

усвояване на жизнени умения 

Бяла Слатина 

 

Налична  

 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

за самостоятелен и независим 

живот, отдих и оползотворяване 

на свободното време, работа с 

родители и семейства. 

7 ЦОП Деца и семейства 

в риск, жертва на 

насилие, семейно 

консултиране 

Община Бяла 

Слатина 

  18 Превенция на изоставянето, 

отпадането от 

училище,превенция от 

насилие,обучения в умения за 

самостоятелен живот, 

консултиране и подкрепа. 

Бяла Слатина Нова от 01.01.2017 

г. 

 

8 

 

ЦСРИ Деца/младежи от 

7-29 г. 

Община Бяла 

Слатина 

  20 Осигуряване на социални, 

педагогически, медицински, 

профилактични, образователни 

и психологични дейности, 

насочени към потребителите 

Бяла Слатина неразкрита 

9 Дневен 

център за 

деца с 

увреждания 

Деца с увреждане 

от  0-18 г. 

 

Община Бяла 

Слатина 

  50 Здравни и рехабилитационни 

услуги, педагогическа и 

психологическа подкрепа, 

логопедична работа, 

организация на свободното 

време и личните контакти 

Бяла Слатина  Има подписан 

договор за 

финансиране 

10 Център за 

деца и 

родители „Аз 

и моето 

семейство“ 

Деца от 3-7 г. Община Бяла 

Слатина 

100 100  Комплексна интегрирана грижа 

за социално включване на 

рискови групи/деца и семейства 

в общината 

Бяла Слатина Налична по проект 

 

12 Приемна Деца в риск от Община Бяла 38 32 45 Защита правата и интересите на Община Бяла Налична 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

грижа изоставяне Слатина детето, подкрепа на детето и 

семейството, поддържане на 

връзки между родители и дете с 

цел реитнеграция 

Слатина 

13 Проект 

СТИМУЛ 

Деца от 0-7 

години 

Област Враца 20 100 60 Социално включване – 

интегрирани услуги – социални, 

здравни, образователни. 

Гр.Враца Налична по проект 

„Социално 

включване”; 

ОП „РЧР” 

14 Център за  

обществена 

подкрепа 

гр. Козлодуй 

  

 

Деца и семейства 

в риск. Деца в 

риск от отпадане 

от училище и деца 

отпаднали от 

училище, 

непълнолетни 

майки.  

Деца от СИ.  

 

Община 

Козлодуй 

 

30 30 30 Превенция на изоставянето, 

отпадането от училище, 

превенция от насилие, обучения 

в умения за самостоятелен 

живот, консултиране и 

подкрепа. 

Гр. Козлодуй Налична 

   15 Дневен 

център за 

деца и 

младежи с 

увреждания 

гр. Козлодуй 

 

Деца и младежи с  

увреждания. 

Община 

Козлодуй 

 

20 20 20 Здравни и рехабилитационни 

услуги, педагогическа и 

психологическа подкрепа, 

логопедична работа, 

организация на свободното 

време и личните контакти. 

 

Гр. Козлодуй Налична 

   16 ЦСРИ 

с. Бутан  

Лица  с 

увреждания и деца 

Община 

Козлодуй  

30 30 30 Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации, 

С. Бутан 

с. Гложене 

Налична 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

в риск. ориентиране. 

 

17 Приемна 

грижа 

Деца от  

общността, в риск 

от изоставяне и 

техните 

семейства,  в това 

число и семейства 

на техни близки и 

роднини, деца, 

жертви на насилие 

и злоупотреба и 

деца, настанени в 

специализирани 

институции. 

 

Община 

Козлодуй 

4 Прик

лючи

л и 

прем

инал 

в 

Прое

кт” 

Прие

ми 

ме” 

2015 

 Отглеждане и възпитание в 

семейна среда на деца, 

настанени в приемни семейства 

или в семейства на близки и 

роднини. 

Община 

Козлодуй 

Налична по проект 

„И аз имам 

семейство” 

18 Приемна 

грижа 

Деца от  

общността, в риск 

от изоставяне и 

техните 

семейства,  в това 

число и семейства 

на техни близки и 

роднини, деца, 

жертви на насилие   

и 

деца, настанени в 

Община 

Козлодуй 

 7 15 Отглеждане и възпитание в 

семейна среда на деца, 

настанени в приемни семейства 

или в семейства на близки и 

роднини. 

Община 

Козлодуй 

По Проект „ 

Приеми ме”-2015 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

специализирани 

институции. 

 

19 Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

деца/младежи 

без 

увреждания 

Деца/младежи без 

увреждания 

Област Враца 0 0 14 Консултиране, дневна грижа, 

рехабилитация, логопедична 

помощ, медицински грижи, 

информиране и обучение във 

зависимост от степента на 

увреждане. 

Гр. Криводол неразкрита 

20 Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

деца/младежи 

с увреждания 

Деца и младежи с 

умствена 

изостаналост и 

съпътстващи 

множествени  

увреждания 

/2 бр. х 14 

капацитет/ 

Област Враца и 

при 

необходимост от 

цялата страна 

 

28 28 28 Превенция на изоставянето. 

Консултиране, дневна грижа, 

рехабилитация, логопедична 

помощ, медицински грижи, 

информиране и обучение във 

зависимост от степента на 

увреждане. 

Мездра 

 

Налична 

 

21 Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

деца/младежи 

без 

увреждания 

Деца от 7 до 18 

години 

Област Враца и 

при 

необходимост от 

цялата страна 

 

8 8 8 Подготовка за водене на 

самостоятелен начин на живот 

Мездра Налична 

22 Преходно 

жилище 

Лица с умствена 

изостаналост на 

Област Враца и 

при 

6 6 6 Подготовка за водене на 

самостоятелен начин на живот 

Мездра Налична 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

възраст над 18 

години 

необходимост от 

цялата страна 

 

23 Дневен 

център за 

деца с 

увреждания 

Деца с 

увреждания 

Община Мездра   20 Здравни и рехабилитационни 

услуги, педагогическа и 

психологическа подкрепа, 

логопедична работа, 

организация на свободното 

време и личните контакти 

Мездра Подписан договор 

за изпълнение на 

проекта 

24 ЦОП Деца и семейства 

в риск, деца в риск 

от отпадане от 

училище и деца 

отпаднали от 

училище, 

непълнолетни 

майки. Деца от 

СИ 

Община Мездра   20 Превенция на изоставянето, 

отпадането от 

училище,превенция от 

насилие,обучения в умения за 

самостоятелен живот, 

консултиране и подкрепа 

Мездра Подписан договор 

за изпълнение на 

проекта 

25 Приемна 

грижа 

Деца от 0 до 18 

години с или без 

увреждания 

Община Мездра 

Община Враца 

 

 

5 

25 

6 

41 

14 Деца настанени в приемно 

семейство за отглеждане и 

възпитание 

Мездра 

Враца 

 

Проект „ Приеми 

ме 2015” 

26 Приемна 

грижа 

 

Деца в риск от 

изоставяне 

Община Мизия 

 

 

 

 

3 2 5 Защита правата и интересите на 

детето, подкрепа на детето и 

семейството, поддържане на 

връзки между родители и дете с 

цел реитнеграция 

гр. Мизия ДСП 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

 

27 Преходно 

жилище  

Деца от 16 до 18 

години без 

увреждания 

 

Област Враца и 

при 

необходимост от 

цялата страна 

8 8  постоянна грижа, овладяване 

знания и умения за 

самостоятелен живот, 

професионално ориентиране и 

обучение 

Гр.Роман Налична/за 

преструктуриране 

в ЦНСТДМ без 

увреждания 

28 Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

деца/младежи 

без 

увреждания 

Деца/младежи без 

увреждания 

Област Враца и 

при 

необходимост от 

цялата страна 

 

 

 

 

 8 8 постоянна грижа, предоставяна 

в среда близка до семейната, 

социализ-ация, образователно – 

възпитателни дейности, 

задоволяване на различен вид 

потребности 

Гр.Роман Налична 

29 Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

деца/младежи 

без 

увреждания 

Деца/младежи без 

увреждания 

Област Враца и 

при 

необходимост от 

цялата страна 

10 10 10 постоянна грижа, предоставяна 

в среда близка до семейната, 

социали-зация, образователно – 

възпитателни дейности, 

задоволяване на различен вид 

потребности 

Гр.Враца Налична 

30 Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

деца/младежи 

без 

Деца/младежи без 

увреждания 

Област Враца и 

при 

необходимост от 

цялата страна 

12 12 12 постоянна грижа, предоставяна 

в среда близка до семейната, 

социали-зация, образователно – 

възпитателни дейности, 

задоволяване на различен вид 

потребности 

Гр.Враца Налична 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

увреждания 

31 Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за 

деца/младежи 

с увреждания 

Деца/младежи с 

умствена 

изостаналост и 

съпътстващи 

множествени  

увреждания 

3 бр. х 10 

капацитет за 2015 

г. и увеличаване с 

6 места след 2016 

г. 

Област Враца и 

при 

необходимост от 

цялата страна 

30 36 36 постоянна грижа, предоставяна 

в среда близка до семейната, 

социали-зация, образователно – 

възпитателни и терапевтични  

дейности, задоволя-ване на 

различен вид потребности. 

Гр.Враца Налична 

32 Център за 

обществена 

подкрепа 

деца и семейства в 

риск, кандидати за 

осиновители и 

приемни 

родители, деца с 

девиантно 

поведение и други 

проблеми 

Община Роман и 

при 

необходимост – 

Община Мездра 

20 20 20 комплекс от соц. Услуги, 

свързани с превенция 

изоставянето на деца, 

консултиране и подкрепа на 

деца и семейства в риск, на деца 

с проблеми /с девиантно 

поведение, с характеро-патии и 

речево-говорни нарушения, 

застрашени от отпадане от 

училище и др./, работа „на 

терен” с деца със СОП- 

терапевтични дейности , 

мобилна соц. Работа и др. 

Гр. Роман Налична и 

разширяване на 

дейността-

обучение на 

приемни семейства 

33 Приемна 

грижа 

Деца от 0 до 18 

години с или без 

Община Роман 

 

4 3 14 Отглеждане и възпитание на 

деца, настанени в приемно 

Община Роман  Налична 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

увреждания  

 

 

 

 

 

 

семейство   

34 Дневен 

център за 

деца с 

увреждания 

деца с увреждания 

на възраст от 3 до 

18 години, 

отглеждани в 

семейна среда 

 

Община Роман и 

при 

необходимост – 

Община Мездра 

20 20 20 дневна грижа, специализирана 

помощ, семейно консултиране 

и подкрепа, терапевтични 

дейности 

Гр.Мездра Налична 

35 Дневен 

център за 

деца и/ или 

възрастни 

хора с 

увреждания 

Деца /Възрастни с 

увреждания 

Община 

Хайредин 

 30 30 Осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица с 

увреждания, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са 

изключени от социалния живот. 

С. Хайредин Неразкрита 

36 Център за 

обществена 

подкрепа 

Превенция на 

изоставянето на 

деца  и 

подобряване на 

грижите в 

семействата с 

риск. Интензивна 

подкрепа в 

домашни условия. 

Социално 

консултиране. 

  20 30 комплекс от соц. Услуги, 

свързани с превенция 

изоставянето на деца, 

консултиране и подкрепа на 

деца и семейства в риск, на 

деца с проблеми /с девиантно 

поведение, с характеро-патии 

и речево-говорни нарушения, 

застрашени от отпадане от 

училище и др./, работа „на 

терен” с деца със СОП- 

с. Хайредин Неразкрита 



№  Област 

Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви групи Териториален 

обхват 

201

5 

2016 2020 

Психологическа 

подкрепа. Работа с 

приемни 

родители. 

 

 

терапевтични дейности , 

мобилна соц. Работа и др. 

37 Приемна 

грижа 

Деца в риск и деца 

с увреждания 

изведени от СИ 

 

 

 

 

Община 

Хайредин 

2 2 20 Подкрепа процеса на 

деинституционализация на 

деца, чрез продължаване  

надграждане на устойчив модел 

за развитие в семейна среда 

Община 

Хайредин 

Налична 

 



Приоритетно направление 2: Грижа за лица с увреждания и лица в 

рискови групи 

 

Основните идентифицирани проблеми на хората с увреждания са: 

-Недостига на здравни услуги и рехабилитация;  

-Липса на транспорт от селата към населените места където в близост се изпълняват 

услуги, съответно ограничен достъп на живущите в отдалечените села; 

-Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията;  

-Изолация на пазара на труда; 

-Ниски доходи на лицата и семействата;  

-Социална изолация в общността;  

-Липса на дневна /почасова грижа;  

-Липса на подкрепа за семейството; 

-Недостъпна архитектурна среда; 

Основните идентифицирани нужди са: 

-Предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация; 

-Изграждане на умения за независим живот; 

-Обучение за активно включване на пазара на труда; 

-Осигуряване на подкрепа за семейството; 

-Достъпна архитектурна среда; 

-Подкрепа и социално включване в общността. 

На територията на област Враца функционират две специализирани 

институции за хора с увреждания – ДВХУИ с.Три кладенци, общ.Враца и ДВХУИ 

с.Бутан, общ.Козлодуй. 

На база изготвени общински анализи е направен извода, къде и как трябва да 

бъде подобрена мрежата от социални услуги в общността, за лица с увреждания и 

лица от рисковите групи.  

Относно  социалното включване и интегриране на максимален брой хора от 

общностите в неравностойно положение уязвимите групи, в т.ч.ромската общност, в 

област Враца е необходимо използване на наличният в общините ресурс по етнически 

и демографски въпроси. 

Много важна роля имат здравните медиатори, които изпълняват специфични 

задачи за посредничество, консултиране и достъп до информиране и до здравни 

грижи.  

Други дейности свързани с грижа за лицата от рисковите групи са: 

- Организиране и провеждане на здравни кампании за цялостен обхват на 

децата от уязвимите общности в задължителните мерки за имунизация и в други 

кампании за профилактика.В кампаниите се осъществяват прегледи на състоянието 



на задължителните имунизации за децата в ромските общности, допълване на 

пропуснатите имунизации на децата в съответствие с възрастта.  

- Услугите за ограмотяване на неграмотни младежи и пълнолетни лица от 

социално-образователен характер, осъществявани от училища, НПО, културни 

институции, училищни настоятелства, с финансиране на проектен принцип. 

- Образователни програми за младежи/възрастни, за покриване на 

образователна степен, чрез подготовка и полагане на изпити, като ученици в 

самостоятелна, индивидуална или друга форма на обучение, които да се 

изпълняват от училищата с посредничество и подкрепа от местни НПО и Дирекция 

„Бюро по труда“ и общинска администрация, както и с помощта на здравния 

медиатор. 

- Прилагане на хоризонтални мерки, насочени към достъп до заетост, 

професионална квалификация и доходи, за преодоляване на социалното 

изключване на безработни лица. 

- Прилагане на мерки за иницииране и изпълнение на проекти за 

професионална квалификация и заетост, финансирани по активни национални 

програми за заетост и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020. Включване в програми и мерки за заетост на Дирекция „Бюро по 

труда“. 

На територията на област Враца, Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) 

продължават дейността си по включване на активното население в програми за 

професионална квалификация и заетост. 

Община Бяла Слатина работи по проект е с наименование „Подобряване 

достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“, по процедура 

BG 05M90P001-1.002 „АКТИВНИ” на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, финансиран от Инициативата за младежка заетост и 

Европейския социален фонд. Основната  цел на проекта е да бъдат активирани и 

включени на пазара на труда неактивни младежи на възраст от 15 до 29 години, 

които не са в образование или обучение, нито в заетост или регистрирани като 

безработни лица в Дирекция “Бюро по труда“ гр. Бяла Слатина. 

Дейностите, които се изпълняват в рамките на проекта са насочени към 

идентифициране на тези неактивни младежи на територията на община Бяла 

Слатина и тяхното мотивиране за активно включване на пазара на труда. За 

успешното изпълнение на дейността се организират различни информационни 

събития, кампании и други. 

а територията на община Козлодуй Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ) 

продължава дейността си по включване на активното население в програми за 

професионална квалификация и заетост. Продължава дейността си младежкия 



медиатор-служител на община Козлодуй, чиято основна задача е информиране и 

консултиране на младежи от 15 до 29 години, които не работят, не учат и не са 

регистрирани в ДБТ. Ежемесечно, чрез младежкия медиатор, на сайта и фейсбук 

страницата на Общината се публикува списък на свободните работни места, 

предоставен от БТ гр. Козлодуй. Организират се срещи с неучащи, неработещи и 

неригистрирани в ДБТ младежи, чиято основна цел е предоставяне на съвети и 

насоки за търсене и намиране на работа, включване в заетост и обучение в 

съответствие с индивидуалните им потребности.  

На територията на община Козлодуй продължават дейността си двама здравни 

медиатори, за подобряване на здравната култура сред ромското насаление. От тях е 

оказано съдействие на деца от ромски произход за осъществяване на планови 

имунизации в съответствие с имунизационния календар, издирват деца без ОПЛ и 

мотивират родителите за регистрирането им, провеждат консултации на граждани 

при възникнали въпроси от здравен и социален характер, свързани с подготовка на 

административни и медицински документи, съдействат при изпълнение на процедури 

за представяне пред ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Таблица 2: 

Направление 2: Грижа за лицата с увреждания и лица в рискови 

групи: 

 

 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

 
1. 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца/младежи с 

увреждания 

Деца и 

младежи с 

умствена 

изостанало

ст и 

съпътстващ

и 

множествен

и  

увреждания 

/2 бр. х 14 

капацитет/ 

Област Враца и 

при необходимост 

от цялата страна 

 

28 28 28 Превенция на изоставянето. 

Консултиране, дневна грижа, 

рехабилитация, логопедична 

помощ, медицински грижи, 

информиране и обучение във 

зависимост от степента на 

увреждане. 

Мездра 

 

Налични 

 

 
2. 

Наблюдавано 

жилище 

Деца от 18-

20 год. 

Бяла Слатина 

 

8 8  Въвеждане на подхода- 

самостоятелни умения за 

живот на деца 18-20 год. 

Бяла Слатина 

 

Налична до 

31.12.2016 г. 

 

 

 

3. 

ЦНСТ за 

деца/младежи с 

увреждане 

/3 бр. по 14 

места/ 

Деца/младе

жи с 

увреждания 

Област Враца 42 42 42 Осигуряване на основни 

жизнени потребности, грижи 

за здравето, психологична 

подкрепа, образование, 

усвояване на жизнени умения 

за самостоятелен и независим 

живот, отдих и 

оползотворяване на 

свободното време, работа с 

родители и семейства 

гр.Враца Налична 

 

4. 
Дневен център 

за деца и/или 

Деца и 

възрастни с 

Област Враца 60 60 60 Здравни и рехабилитационни 

услуги, педагогическа и 

гр.Враца Налична 

 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

възрастни хора 

с увреждания 

увреждания 

 

психологическа подкрепа, 

логопедична 

работа,организация на 

свободното време и личните 

контакти 

 

5. 

ДВХУИ с.Три 

кладенци 

Възрастни 

хора с 

умствена 

изостанало

ст 

Област Враца 41 41 0 Социална услуга насочена към 

задоволяване на основни 

жизнени потребности на 

възрастни хора с умствена 

изостаналост. Поетапно 

намаляване на капацитета и 

преструктуриране. 

С.Три 

кладенци 

Налична 

 

6. 
Защитено 

жилище за 

лица с 

умствена 

изостаналост 

Лица с 

умствена 

изостанало

ст 

(напускащи

) ДВХУИ с. 

Три  

Кладенци 

Област Враца 0 0 10 Прилагане на индивидуален 

подход и ежедневни грижи за 

възрастни хора с умствена 

изостаналост в среда, близка 

до семейната. 

Община Враца Неразкрита към 

настоящия момент  

 

7. 
Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

лица с 

Лица с 

умствена 

изостанало

ст 

Област Враца 0 0 28 Ежедневни  грижи – 

самообслужване, хигиена, 

пазаруване, придружаване, 

психо- социална подкрепа, 

Община Враца  Неразкрита към 

настоящия момент 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

умствена 

изостаналост 

(напускащи

) ДВХУИ с. 

Три  

Кладенци 2 

бр. х 14 

места 

специализиран транспорт 

 

8. 
Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

лица с 

физически 

увреждания 

Лица с 

физически 

увреждания 

Област Враца 0 0 14 Форма на социална услуга, 

насочена към пълнолетни лица 

с физически увреждания, 

които имат нужда от 24-часова 

грижа. Това е социална услуга 

от резидентен тип, която се 

разкрива на база 

идентифицирани потребности 

на населението в община 

Враца от такъв вид услуга.  

Осигурява подходящо 

равнище на интервенция и 

подкрепа, което да даде 

възможност на хората с 

физически увреждания да 

постигнат максимална 

самостоятелност и контрол над 

собствения си живот 

гр.Враца Неразкрита към 

настоящия момент 

 

9. 
Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

лица с 

Лица с 

деменция 

Област Враца 0 0 14 Форма на социална услуга, 

насочена към пълнолетни лица 

с деменция, които имат нужда 

от 24-часова грижа. Това е 

гр.Враца Неразкрита към 

настоящия момент  



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

деменция социална услуга от резидентен 

тип, която се разкрива на база 

идентифицирани потребности 

на населението в община 

Враца от такъв вид услуга.  

Осигурява подходящо 

равнище на интервенция и 

подкрепа, което да даде 

възможност на хората с 

деменция да постигнат 

максимална самостоятелност и 

контрол над собствения си 

живот 

 

10. 

Защитено 

жилище за 

лица с 

психични 

разстройства 

Лица с 

психични 

разстройств

а 

Област Враца 10 10 10 Осигуряване на резидентна 

грижа за възрастни хора с 

тежки психични увреждания и 

предотвратяване 

настаняването им в СИ 

гр.Враца Налична 

 

11. 
Дневен център 

за хора с 

увреждания 

Хора с 

увреждания 

Област Враца 10 10 10 Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации – 

социални, правни, здравни, 

психологически, трудотерапия; 

Умения за самостоятелност; 

гр.Враца Налична 

 

12. 

Център за 

временно 

настаняване  

Бездомни 

хора  

Хора с 

психически 

проблеми и 

Област Враца 0 0 10 Предоставяне на подслон и 

задоволяване на ежедневните 

потребности на клиентите за 

срок не повече от 3 месеца в 

рамките на календарната 

гр.Враца Налична. 

Финансирана от 

община Враца 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

зависимост

и 

година 

 

 

13. 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца/младежи с 

увреждания 

Деца и 

младежи с 

умствена 

изостанало

ст и 

съпътстващ

и 

множествен

и  

увреждания 

/2 бр. х 14 

капацитет/ 

Област Враца и 

при необходимост 

от цялата страна 

 

28 28 28 Превенция на изоставянето. 

Консултиране, дневна грижа, 

рехабилитация, логопедична 

помощ, медицински грижи, 

информиране и обучение във 

зависимост от степента на 

увреждане. 

Мездра 

 

Налични 

 

 

14. 
Преходно 

жилище 

Лица с 

умствена 

изостанало

ст на 

възраст над 

18 години 

Област Враца и 

при необходимост 

от цялата страна 

 

6 6 6 Подготовка за водене на 

самостоятелен начин на живот 

Мездра Налична 

1

5

. 

15. 

Защитено 

жилище за 

хора с 

умствена 

изостаналост 

Лица с 

умствена 

изостанало

ст на 

възраст над 

18 години 

Област Враца и 

при необходимост 

от цялата страна 

 

6 6 6 Форми на социални услуги, в 

които хората водят независим 

начин на живот, подпомогнати 

от професионалисти 

Мездра Налична 

 Защитено Лица с Област Враца и 8 8 8 Форми на социални услуги, в Мездра Налична 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

16. жилище за 

хора с 

умствена 

изостаналост 

умствена 

изостанало

ст на 

възраст над 

18 години 

при необходимост 

от цялата страна 

 

които хората водят независим 

начин на живот, подпомогнати 

от професионалисти 

 

17. 

ЦНСТ за 

възрастни с 

физически 

увреждания 

Лице с 

физически 

увреждания 

Община Бяла 

Слатина 

  15 Осигурявана на качествена 

грижа за лица с увреждания в 

среда близка до семейната 

С.Търнава Неразкрита към 

настоящия момент 

 

 

18. 

 

Схема 

„Независим 

живот" 

Лица с 

увреждания 

и самотно 

живеещи 

възрастни 

хора. 

Община Бяла 

Слатина 

Община 

Криводол 

Община Враца 

Община Оряхово 

Община Козлодуй 

97 

 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

70 

- 

 

100 

100 

100 

70 

Комплексно предоставяне на 

здравни грижи и социални 

услуги по домовете, като 

форма на дългосрочна грижа 

на възрастни хора с хронични 

заболявания и трайни 

увреждания 

Община Бяла 

Слатина 

Налична по проект 

през 2017 г. 

 

19. 
Обществена 

Трапезария 

Лица, обект 

на 

социално 

подпомаган

е, 

безработни 

и лица без 

доходи, 

пенсионери 

с 

минимална 

пенсия 

Община Бяла 

Слатина 

480 480 480 Доставяне на храна ежедневно, 

както и хранене в 

обществената трапезария 

Община Бяла 

Слатина 

Налична по проект  



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

 

 

20. 

Клуб на 

пенсионера – 

общинска 

дейност 

Пенсионер

и, които 

нямат 

сериозни 

здравослов

ни 

проблеми и 

се 

обслужват 

сами 

Община Бяла 

Слатина 

Община Козлодуй 

Община 

Криводол 

Община Мездра 

770 

 

7 

16 

13 

770 

 

7 

16 

770 

 

7 

16 

Осигуряване на лични и 

социални контакти 

Информиране и консул-тиране 

–социално, здравно, правно 

Бяла Слатина 

Козлодуй 

Налични и  

нови дейности 

 

21. 
Клуб на 

инвалида 

Лица с 

увреждания 

Община Бяла 

Слатина 

264 264 264 Организиране на социални 

контакти и предоставяне на 

възможности за активен живот 

на потребителите 

Бяла Слатина Налична 

22. НП „АХУ” ЛА Лица с 

увреждания 

или стари 

хора с 

трайни 

увреждания

, или с 

тежко 

здравослов

но 

състояние, 

които не 

могат или 

са 

Община Борован  

Община Бяла 

Слатина 

Община Враца 

Община Козлодуй 

Община 

Криводол 

Община Мездра 

Община Мизия 

Община Роман 

Община Оряхово 

Общин Хайредин 

 

 

- 

59 

 

70 

- 

20 

19 

8 

20 

20 

13 

- 

59 

 

80 

- 

30 

25 

8 

30 

20 

20 

- 

59 

 

100 

- 

30 

30 

8 

40 

20 

30 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица с 

увреждания, нуждаещи се 

от постоянно обгрижване в 

ежедневието. 

Община Бяла 

Слатина 

Налична 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

затруднени 

да се 

обслужват 

сами 

 

 

 

 

 

 

4

. 

23. 

Социален 

асистент 

Лица с 

трайни 

увреждания 

самотно 

живеещи 

възрастни 

хора 

Община Борован 

Община Бяла 

Слатина 

Община Враца 

 

Община Козлодуй 

 

Община 

Криводол 

Община Мизия 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

86 

50 

167 

 

- 

 

50 

 

38 

86 

  

 

70 

167 

 

- 

 

50 

 

 

38 

86 

Дейността „Социален асистент” 

цели осигуряване на заетост на 

безработни лица за 

задоволяване на ежедневни 

потребности, организиране на 

свободното време на хора с 

трайни увреждания или тежко 

болни самотни хора, 

осъществяване на дейности за 

тяхното социално включване. 

 

Всички 

общини на 

територията 

на Област 

Враца 

Нова  

5

. 

24. 

Домашен  

помощник 

Самотно 

живеещи 

възрастни 

хора 

Община Борован 

Община Враца 

Община Козлодуй 

Община Оряхово 

Община 

Хайредин 

 60 

111 

50 

20 

10 

70 

 

50 

20 

10 

Услугата „Домашен 

помощник“ се изразява в 

извършване на услуги, 

включващи обслужване на 

болни възрастни хора и 

самотни лица. 

Община 

Козлодуй 

Нова 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

 

6

. 

 

25. 

ДСП пенсионери  

лица с 

увреждания 

Община Борован 

Община Бяла 

Слатина 

Община Враца 

Община Козлодуй 

Община 

Криводол 

Община Мездра 

Община Мизия 

Община Роман 

Община Оряхово 

Община 

Хайредин 

 

150 

400 

 

 

350 

20 

290 

215 

70 

100 

80 

90 

150 

400 

 

 

480 

80 

290 

215 

70 

100 

80 

100 

200 

400 

 

 

480 

150 

290 

215 

70 

100 

80 

150 

Доставяне на храна ежедневно 

по домовете. Помощ при 

общуване и поддържане на 

социални контакти. 

Община 

Козлодуй 

Налична 

 

26. 

Социални 

жилища 

Лица с 

остри 

жилищни 

нужди 

Община Козлодуй   200 Осигуряване на подслон на 

лица с остра жилищна нужда 

Гр. Козлодуй Нова 

 

27. 

Здравни 

медиатори 

Лица от 

ромски 

произход 

Община Козлодуй 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Дейности за преодоляване на 

проблемите свързани със 

здравни, социални, 

образователни услуги сред 

неравностойните групи в 

обществото 

Община 

Козлодуй 

Налична 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

7

. 

28. 

Обществена 

Трапезария 

Лица, обект 

на 

социално 

подпомаган

е, 

безработни 

и лица без 

доходи, 

пенсионери 

с 

минимална 

пенсия 

Община Борован 

Община Бяла 

Слатина 

Община Враца 

Община Козлодуй 

Община 

Криводол 

Община Мездра 

Община Мизия 

Община Оряхово 

Община Роман 

Община 

Хайредин 

200 

 

480 

 

120 

 

0 

 

100 

90 

- 

 

- 

 

 

200 

 

200 

 

480 

 

120 

 

100 

 

100 

90 

- 

 

50 

90 

 

200 

 

 

200 

 

480 

 

120 

 

200 

 

100 

90 

- 

 

50 

90 

 

200 

 

 

Доставяне на храна ежедневно, 

както и хранене в 

обществената трапезария 

Община 

Козлодуй 

Налична / нова по 

проект 

29. ЦСРИ 

с. Бутан  

Лица  с 

увреждания 

и деца в 

риск. 

Община Козлодуй  30 30 30 Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации, 

ориентиране. 

 

С. Бутан 

с. Гложене 

Налична 

 ЗЖ  за хора с Хора  с Изведените от 10 10 10 Форми на социални услуги, в С. Гложене Налична 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

31. психични 

разстройства  

с. Гложене 

психични 

разстройств

а. 

институции които лица с психични 

разстройства  водят независим 

начин на живот, подпомогнати 

от професионалисти. 

 

32. 
ЗЖ за хора с 

умствена 

изостаналост 

с. Гложене 

Хора с 

умствена 

изостанало

ст. 

Изведените от 

институции 

10 10 10 Форми на социални услуги, в 

които лица с умствена 

изостаналост водят независим 

начин на живот, подпомогнати 

от професионалисти. 

 

С. Гложене Налична  

 

 

33. 

Дневен център 

за възрастни 

хора с 

увреждания 

с. Хърлец 

Възрастни 

хора с 

увреждания

. 

Община Козлодуй 

и съседни общини 

30 30 30 Осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица с 

увреждания, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са 

изключени от социалния 

живот. 

 

С. Хърлец Налична 

 

34. 
ЦНСТ за 

възрастни хора  

с физически 

увреждания 

с. Гложене 

 

Възрастни 

хора с 

физически  

увреждания

. 

Община Козлодуй  15 15 15 Предоставяне на  услуги в 

среда, близка до семейната, 

за ограничен брой лица. 

 

С. Гложене Налична 

 

 

35. 

ЦНСТ за 

възрастни хора  

с физически 

увреждания 

  

Възрастни 

хора с 

физически  

Община Козлодуй  15 15 15 Предоставяне на  услуги в 

среда, близка до семейната, 

за ограничен брой лица. 

С. Хърлец Налична 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

с. Хърлец увреждания

. 

36. ЦНСТ за 

възрастни хора 

с физически 

увреждания 

с. Хърлец 

Възрастни 

хора с 

физически  

увреждания

. 

Община Козлодуй  15 15 15 Предоставяне на  услуги в 

среда, близка до семейната, 

за ограничен брой лица. 

С. Хърлец Налична 

37. Дом за 

възрастни хора 

с умствена 

изостаналост 

с. Бутан 

 

Възрастни 

хора с 

умствена 

изостанало

ст. 

От цялата страна 60 60 0 24 часова постоянна грижа; 

мед. И соц. Рехабилитация. 

С. Бутан Налична/поетапно 

намаляване на 

капацитет и 

закриване на СИ 

38. ЦНСТ за 

възрастни хора 

с умствена 

изостаналост  

с. Бутан – 3 

броя  с 

капацитет по 

15 

 

Възрастни 

хора с 

умствена 

изостанало

ст. 

Изведените от 

ДВХУИ, с. Бутан 

  45 Предоставяне на  услуги в 

среда, близка до семейната, 

за ограничен брой лица. 

 

С. Бутан неразкрита 

39. ЦНСТ  за 

възрастни хора  

с психични 

разстройства  

или деменция, 

с. Бутан – 1 

Хора  с 

психични 

разстройств

а или 

деменция. 

Изведените от 

ДВХУИ, с. Бутан 

  15 Предоставяне на  услуги в 

среда, близка до семейната, 

за ограничен брой лица. 

 

С. Бутан неразкрита 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

брой 
 

 

 

40. ЦНСТ 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастнн с 

психични 

разстройства 

или деменция  

/ 2 бр. х 14 

места/ 

Лица с 

деменция 

Област Враца 0 28 28 Осигуряване на храна, лични и 

социални контакти, 

консултации 

Задоволяване на ежедневни, 

здравни, образователни, 

рехабилитационни, 

потребности от организация на 

свободното време и личните 

контакти 

гр.Криводол неразкрита 

41. Социално 

предприятие  

Лица в 

неравносто

йно 

социално 

положение, 

лица в риск 

и лица с 

различен 

етнически  

произход  

 Общинските 

центрове на 

общините от 

област Враца 

   Предоставяне на заетост на 

лица от различните целеви 

групи. Услугата е налична  

като част от дейността на 

Сдружение Нов път Хайредин. 

Планира се  разширяване на 

услугата чрез откриване на  

нови социални предприятия на 

територията на областта 

Община 

Хайредни 

Налична 

42. Социално 

терапевтичен 

център 

Лица над 

18 години 

от различни 

рискови 

групи и 

Всички населени 

места в областта 

20 20 20 Социално включване и 

интеграция на възрастни, чрез 

предоставяне на 

психологически, 

образователни и социални 

Гр. Враца Налична на СНЦ 

„Жарава“ 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, 

вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата. 

Планирани насоки за развитие 

на услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2015 2016 2020 

младежи услуги. Предоставяне на 

иновативни социално 

терапевтични услуги – 

психодиагностика, 

биофийдбек терапия, 

ритъмтерапия, арт терапия, 

смехотерапия, танцова 

терапия, музикотерапия и 

други терапии,  свързани с 

емоционалната рехабилитация 

на личността. 

43. Център за арт 

предприемачес

тво – СНЦ 

„Жарава” 

Младежи, 

безработни  

и лица над 

18 години 

от рискови 

групи с 

интерес 

към 

приложнит

е дейности. 

Всички населени 

места в областта 

20 20 40 Услугата е налична като част 

от терапиите СНЦ „Жарава“, 

предоставяни  в Социално 

терапевтичен център.  Планира 

се разширяване на услугата и 

самостоятелното й 

функциониране под формата 

на социално предприятие за 

приложни дейности и 

изработка на сувенирни 

изделия. 

Област Враца Налична на СНЦ 

„Жарава“.  

От 2017 г. да 

стартира като нова 

самостоятелна 

услуга 



 

Приоритетно направление 3: Деинституционализация и грижа за старите 

хора за по-добър и достоен живот    

              

Извършено е проучване и оценяване на седемте СИ (Домове за стари хора и 

Домове за възрастни хора с умствена изостаналост) в област Враца. Направено е 

заключението, че в част наличните институции за стари хора, предоставяните 

услуги по всички показатели на оценяване са на високо ниво, като се залага на 

индивидуалния подход, прилагат се иновативни методи за работа, материално 

битовите условия са близки до семейната среда. Такива са: 

Дом за стари хора”Зора” гр.Враца- Капацитет на социалната услугата е 50 

места. Към 31.01.2018 г. всички са заети, чакащи за настаняване по първо желание 

са 18 лица, желаещите за настаняване са общо 33 лица.: Потребителите отговарят 

на профила на СУ.Няма настанени по съдебен ред.Материалнта база на Дом за стари 

хора „Зора“ отговаря на регламентираните в ППЗСП стандарти и критерии. 

Разполага с дворно място. Добре поддържана битова и околна среда, съобразена с 

профила на потребителите и техния начин на живот. Има монтирани звънци в стаите 

на потребителите. Сградата е построена през 2007 г. за специализирана 

институция. Санирана е, което я прави енергийно ефективна, отоплението е на газ. 

Потребителите са разпределени в стаи с по  2, 3, и 4 легла. Всеки потребител има 

лични вещи и мебелировка за съхранението им. Потребителите сами си организират 

реда в стаята.  Сградата е в непосредствена близост до болницата и поликлиниката 

в областния град. 

 Има съпътстващи услуги в населеното място, но не се ползват от потребителите. 

Дом за стари хора с.Попица,общ.Бяла Слатина- Капацитет на социалната 

услуга е 60 места. Всички са заети, чакащи за настаняване по първо желание са 6 

лица, желаещите за настаняване са общо 7 лица.  : Потребителите отговарят на 

профила на СУ. Няма настанени по съдебен ред. Материалната база е в много добро 

техническо състояние. Сградата е новоизградена за специализирана институция Дом 

за стари хора. през 2005 г., санирана е. Разполага с просторно дворно място, 

засадено с трайни насаждения, тревни площи.Сградата е достъпна, разполага с 

асансьори 4 бр., интернет, телефон, пожароизвестителна техника, рампа, перила, 

указателни табели, камери за видеонаблюдение, паник бутони в стаите, звукова  и 

светлинна маркировка. В Населеното място има основно училище, детска градина, 

личен лекар и зъболекар в здравната служба. 

 Няма съпътстващи услуги в населеното място. 

Дом за стари хора гр.Мездра - Капацитет на социалната услуга е 20 места. Към 

31.01.2018 г. всички са заети. Чакащи за настаняване по първо желание са 21 лица, 



желаещите за настаняване са общо 30 лица. Потребителите отговарят на профила 

на СУ. 

Няма настанени по съдебен ред.. 

Материалната база е в много добро техническо състояние. Използва се първият етаж 

на сградата, което е преустроена за СИ. Реновирано е бивше общежитие за 

ученици. Санирана е през 2005 г. Отоплението е на газ. Двора е залесен  с 

широколистни и иглолистни дървета, облагороден с цветя. Има монтирани 

пейки.Тревните площи са поддържани. 

 ДСХ Мездра разполага с интернет, телефон, компютър които се използва  от 

потребителите, телевизия, рампа, перила, указателни табели,  звънци  в стаите на 

лежащоболните. 

Правят се текущи ремонти при необходимост.  

През 2016 година е направена беседка в двора на дома. 

Предстои да бъде разкрит ЦОП и  Дневен център за деца и възрастни с увреждания. 

Двете социални услуги са планирани в Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Враца и в Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Мездра. 

Дом за стари хора ”Баба Марта” с.Липница, общ.Мизия-Капацитет на 

социалната услуга е 35 места. Към 31.01.2018 г. всички са заети. Чакащи за 

настаняване по първо желание e 1 лицe, желаещите за настаняване са общо 2 лица. 

Потребителите отговарят на профила на СУ. 

Няма настанени по съдебен ред. 

 Дом за стари хора с. Липница се намира  в  близост до центъра на селото на главен 

път Е 79. Сградата е нова на два етажа, като е построена за специализирана 

институция и съществува, като такава от 2008 г. Санирана е при построяването, 

вътрешно е санирана през 2014 г., дограмата е алуминиева. Мебелировката е  в  

добро състояние. В стаите на лежащо болните има монтирани звънци. Стаите в 

двуетажната институция разполагат със собствен санитарен възел. Максимално 

санитарни помещения се използват от 4 лица. Домът се отоплява с локално парно. 

Институцията разполага с дворно място, в което е обособено място за отдих с  

цветни лехи, дръвчета, пътеки и пейки. В двора е изграден параклис за настанените 

възрастни хора и беседка. 

Последният ремонт е извършен през 2017 година, подмазване и боядисване на 

стените на всички стаи.  

През 2016 година е построена беседка в двора на дома. 

Няма съпътстващи услуги в населеното място. 

 



 Дом за стари хора , с.Хайредин – най стария дом в област Враца, с капацитет 

60 места и съществува от 1961 г. Към 31.01.2018 г. всички са заети. Чакащи за 

настаняване са 2 лица. Част от потребителите не отговарят на профила на СУ, има и 

потребители, който са със силно влошено здравословно състояние - 29 бр. лежащо 

болни, едно лице е умствено изостанало. 

Няма настанени по съдебен ред. 

 Дом за стари хора с. Хайредин се намира  в  близост до центъра на селото.  

Сградата е стара, в миналото предназначението и е било  за болнично заведение, от 

1961 г.се използва за специализирана институция. Не е санирана, дограмата  не е 

подменяна.  Дома разполага с дворно място което се използва за отдих на 

потребителите. През есенно зимния сезон сградата се отоплява от локално парно. 

Разположението на седемте санитарните помещения предполага общо ползване от 

потребителите с изключение на лежащо болните потребители, на памперси или  

използващи тоалетен стол. Старите хора, които са в изключително тежко 

здравословно състояние са зависими изцяло от грижите на персонала. 

Потребителите са настанени в стаи с по 2/3/4 легла. Разполагат с 4 общи бани с по 

2 душа. 

Правени са текущи ремонти на три стаи - циклене на паркет и боядисване; 

Ремонт на отоплителната инсталация - смяна на отоплителен котел, цялостна 

подмяна на подаващи тръби, пълна подмяна на всички радиатори.Частична подмяна 

на връщащи тръби. Направени са козметични ремонти на всички санитарни възли. 

Няма съпътстващи услуги в населеното място. 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост  с.Три кладенци, общ.Враца 

е с капацитет  41 места. Към 31.01.2018 г. всички са заети. Чакащи за настаняване 

по първо желание са 10 лица, желаещите за настаняване са общо 43 лица. 

Потребителите отговарят на профила на СУ. Няма настанени по съдебен ред, 3 лица 

са дееспособни, 38 са поставени под пълно запрещение.  

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост обитава три сгради: 

В първата сграда се намират медицински кабинет, трудо-терапевтичен кабинет, стая 

на счетоводителя, директорски кабинет, дневна стая, склад, тоалетна и баня. На 

втория етаж има пет спални помещения с баня и тоалетна. В приземния етаж са 

разкрити три помещения- работилница, фитнес зала и игрална зала. 

Във втората двуетажна сграда на първия етаж се намират четири спални, 

занималня, стая за персонала, баня, тоалетна. На втория етаж има четири спални, 

занималня,тоалетна и баня. 

В третата сграда се намира кухненски блок-където се приготвя храната. Има нова 

мебелировка и бяла техника, столова, перално помещение, складове, стая на 

домакина.  



На територията на дома има обширен добре поддържан парк  с алеи и цветни 

градини  които се използва за трудотерапия на потребителите. В Дом за пълнолетни 

лица с умствена изостаналост има интернет в административните кабинети и в 

общото помещение за ползване от потребителите.Стаите на част от потребителите с 

по-лека степен на увреждане са снабдени с телевизори и CD уредби. Институцията 

съществува от 1981 г. като е приспособена за СИ, в миналото предназначението на 

сградата е било за медицински и оздравителен център. Не е санирана.  

 Няма наличие на социална услуга в общността. 

 Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Бутан, общ.Козлодуй е с  

капацитет 60 места. Към 31.01.2018 г. всички са заети, чакащи за настаняване по 

първо желание са 3 лица, желаещите за настаняване са общо 14 лица. В социалната 

услуга са настанени само жени. В СИ има девет потребители чието здравословно 

състояние не отговаря на вида СИ /удостоверено с актуален медицински документ/. 

Потребителите са с психични разстройства, настанени през годините, когато СИ е 

била „Дом за жени с душевни недъзи”.  В институцията има 56 потребители под 

пълно запрещение.   

 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Бутан се помещава в масивна 

сграда строена през 1948 година чието предназначение в  миналото е било за 

болница, през 1968г. е приспособена за специализирана институция. Извършена е 

външна изолация на основната сграда, подменена е дограмата, с ПВЦ прозорци и 

врати. Във всички помещения подовата настилка е теракот а  стените –латекс, а в 

кухненския блок – фаянс и латекс. Отоплението е на парно. В 16 спални помещения 

има монтирани телевизори.Телевизор има в дневното помещение. За нуждите на 

потребителите има компютър които  се намира в кабинета по трудотерапия. Налични 

са интернет, телефон, рампа, перила, звънци в стаите на лежащо болни,указателни 

табели.  

 СИ разполага с добре поддържано и облагородено дворно пространство което е 

достатъчно за отдих и свободно време на потребителите.      

Институцията разполага с 9 местен автомобил.  

  На територията на с. Бутан е наличен1бр.  ЦСРИ. В съседното село  Хърлец е 

разположен Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.  

 Основен приоритет в планирането на грижите за старите хора са услугите в 

общността, които им предоставят подкрепа на място в домашна среда. Този подход 

осигурява дълготрайни възможности за старите хора да живеят в своя дом и да им 

се предложат алтернативни услуги, преди реалната необходимост от резидентна 

грижа. 

За целта е необходимо да се  развие широка мрежа от услуги в общността за 

осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна 



среда и използване на нови технологии за по-добър достъп до социални услуги и 

грижи за възрастните хора, а именно: 

Във всички общини в област Враца функционира Домашен социален 

патронаж, който осигурява предоставяне на храна по домовете.  

В община Бяла Слатина се е предоставяла храна, средно между 200 и 250 

потребителя. 

Капацитетът на ДСП в община Борован е 200 бр. потребители. Предоставя се 

храна на самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в 

самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда Самотно живеещи 

стари хора в отдалечени населени места без достъп до услуги. 

 Капацитетът на ДСП в община Враца е 450 потребители. Това са 

самотноживеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в 

самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда. Самотно живеещи 

стари хора в отдалечени населени места без достъп до услуги. 

Домашният социален патронаж в община Криводол е обслужвал средно за 

2017г.- 275 потребители. 

ДСП в община Мизия  е предоставяла храна на 70 лица. Потребителите са 

самотноживеещи стари хора с увреждания или със затруднения в 

самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда. 

Домашният  социален  патронаж в община Роман е обслужвал повече от 100 

потребители. 

Капацитетът на ДСП в община Мездра е 215 потребители. Потребителите са 

самотноживеещи стари хора с увреждания или със затруднения в 

самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда. Самотно живеещи 

стари хора в отдалечени населении места без достъп до услуги. 

Чрез ДСП в с. Бутан, който е с капацитет 24 лица се доставя храна по 

домовете  на самотноживеещи стари хора. 

Домашният социален патронаж в община Оряхово е с капацитет 80 места. 

Обслужват се основно две населени места – гр. Оряхово и с. Селановци. 

В община Козлодуй продължава дейността си ДСП в с. Бутан, който е с 

капацитет 24 места. 

Домашният социален патронаж в с. Михайлово, общ. Хайредин е с капацитет 

90 места. Същият продължава деността си и приз 2017г. Предоставя храна по 

домовете на самотно живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в 

самообслужването. 

На територията на  всички общини от област Враца  функционират Клуб на 

пенсионера, в който членуват пенсионери, които нямат сериозни здравословни 

проблеми и могат да се обслужват сами  и Клуб на инвалида, за лица с увреждания.  



Областната стратегия стимулира общините постепенно да се върнат към 

традиционния широк обхват на дейностите на домашния  социален патронаж, които 

изисква повече ресурси, но решават значително по-голям кръг проблеми на старите 

хора и хората с увреждания, като им осигуряват подкрепа в ежедневието. 

Продължава функционирането на обществените трапезарии в общините и 

разширяване на териториалният обхват на трапезариите с цел обхващане на 

всички нуждаещи се лица от целевата група. 

 Във всички общини на област Враца,  с изключение на община Оряхово 

през 2017г. е стартирала социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, 

финансирана от „Фонд за европейско подпомагане на най — нуждаещите се лица”.  

Социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”,  се изпълнява на 

територията на община Бяла Слатина. Считано от 01.01.2017г. потребители на 

услугата са 1000 лица, а към 01.12.2017г. топъл обяд получават 1300лица. 

Съгласно сключено Допълнително споразумение № 3/28.04.2017г., срокът на 

договора е удължен до 31.12.2019г.  

В община Борован социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, е с 

капацитет 205 лица. 

В община Мизия социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, е с 

капацитет 305 лица. 

В община Мездра социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, е с 

капацитет 90 лица. 

В община Роман социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, е с 

капацитет 50 лица. 

В община Козлодуй социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, е с 

капацитет 43 лица. 

В община Враца социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, е с 

капацитет 120 лица. 

В община Хайредин социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, е с 

капацитет 200 лица. 

По ОП „ ПРЧР”, Схема „Независим живот” е осигурено финансиране на 

доставчиците на СУ – „Личен асистент”, „Социален асистент” и „ Домашен 

помощник” за всички общини от област Враца, в които се реализират следните 

проекти: 

В община Криводол по Проект „Независим живот за гражданите на 

Криводол” са се възползвали  115 потребителя. 

В община Враца по Проект „Предоставяне на интегрирани социално-здравни 

услуги” са включени 115 потребители. 



В община Бяла Слатина по Проект „ Център за независим живот в община 

Бяла Слатина” през 2017г.,  са се възползвали 194 бр. потребители.  

В община Борован  по Проект „ Домашни грижи за независим и достоен 

живот, са включени 92 бр. потребители. 

В община Козлодуй по Проект „ Център за почасово представяне на услуги 

за социално включване в домашна среда”, са включени 76 бр. потребители. 

В община Мездра по Проект „ Независим живот в община Мездра”, са 

включени 90 бр. потребители. 

В община Роман по Проект „ Достоен живот за хората в община Роман”, са 

включени 85 бр. потребители. 

В община Мизия по Проект „ Подкрепа за независим и спокоен живот”, са 

включени 104 бр. потребители. 

В община Оряхово по Проект „Общи грижи за независим живот”, са 

включени 119 бр. потребители. 

В община Хайредин по Проект „ Независим живот за жителите на община 

Хайредин”, са включени 87 бр. потребители. 

 

НПО/Фондация „Тавита България“/ осигурява финансиране на Дневен 

център за стари хора в гр.Роман. 

В общините Криводол, Враца, Оряхово и Бяла Слатина се предоставя 

социална услуга по Проект „ Домашни грижи за независим и достоен живот”, 

съвместно с БЧК, МТСП, Министерство на здравеопазването и Швейцарски червен 

кръст. Предоставят се интегрирани здравни грижи и социални услуги в домашна 

среда на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.  

 

 

 

Таблица3: 

Специализирани институции, представляващи социални 

услуги в общността – държавна дейност в област Враца през 

2017г.



№  Област Враца 

 

Услуга – име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата. Планирани 

насоки за развитие на 

услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 

2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

201

5 

201

6 

202

0 

1 Дом за стари 

хора „Зора” 

Стари 

хора 

Област Враца 50  50  50 Социална услуга 

насочена към 

задоволяване на основни 

жизнени потребности 

гр.Враца Налична 

2 ДСХ Липница Стари 

хора 

Община 

Мизия 

35 35  Социална услуга в СИ 

осигуряваща постоянна 

грижа, задоволяваща 

основни жизнени 

потребности 

С.Липница Налична 

3 Дом за стари 

хора 

Лица 

навършил

и възраст 

за 

придобива

не право 

на пенсия 

за 

осигурите

лен стаж и 

възраст, 

съгласно 

Кодекса за 

социално 

осигурява

не 

От всички 

населени 

места на 

област Враца 

и при 

необходимост 

от  страната 

20 20 20 Социална услуга в СИ 

осигуряваща постоянна 

грижа, задоволяваща 

основни жизнени 

потребности 

Мездра Налична 

4 Дом за стари 

хора, с. Попица 

Самотно 

живеещи и 

Община Бяла 

Слатина 

60 60 60 Социална услуга в СИ 

осигуряваща постоянна 

с. Попица Налична 



№  Област Враца 

 

Услуга – име, вид  

Потребители Капацитет Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата. Планирани 

насоки за развитие на 

услугата 

Местополо-

жение 

Статус към 

2015 и 

етапи/стъпки за 

развитие на 

услугата  

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

201

5 

201

6 

202

0 

хора с 

увреждани

я 

грижа, задоволяваща 

основни жизнени 

потребности 

5 ДСХ Хайредин Стари 

хора 

Община 

Хайредин 

80 60  Социална услуга в СИ 

осигуряваща постоянна 

грижа, задоволяваща 

основни жизнени 

потребности 

С.Хайредин Налична  

6 Дом за 

пълнолетни лица 

с умствена 

изостаналост 

Жени с 

умерено 

тежка или 

дълбока 

умствена 

изостанало

ст 

Община 

Козлодуй 

60 60  Социална услуга в СИ 

осигуряваща постоянна 

грижа, задоволяваща 

основни жизнени 

потребности 

С. Бутан Налична за 

трансформиран

е 

7 Дом за 

пълнолетни лица 

с умствена 

изостаналост 

Възрастни 

хора с 

умствена 

изостанало

ст 

Община 

Враца 

41 41   С. Три кладенци Налична за 

трансформиран

е 



Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси. 

 

В област Враца  са налични квалифицирани кадри, както за планирани 

социални услуги, така и за съществуващите такива. Затруднения при наемането на 

такива се наблюдава в по-малките населени места от областта. Персонала нает в 

същесвуващите, към момента социални услуги е в съответствие с изискванията, 

съгласно Методиката за определяне на длъжностите на персонала в 

специализцираните институциии и социалните услуги в общността. Осигуряват се 

възможности за въвеждащо и поддържащо обучение, обмяна на опит и добри 

практики с цел развитие на капацитета на екипите ангажирани в управлението и 

предоставянето на социални услуги. Предлаганите възможности за обучения на 

ангажираните лица трябва да бъдат значително повишени с цел качествено 

предоставяни услуги.   

Във връзка с развитието на човешките ресурси в областта все още не е 

използван целия капацитет и възможности в неправителствения сектор, т.к. към 

момента НПО на територията на област Враца, не участват активно в управлението 

при предоставянето на социални услуги. Включването на неправителственият сектор 

в социалната сфера ще бъде предпоставка за развитие на човешките ресурси чрез 

иновативни методи и подходи. Като обща цел за развитие на конкретното 

направление е да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги 

чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общински 

ниво и чрез осигуряване на компетентен персонал.  

 

Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и 

междусекторно сътрудничество. 

 

Изграждане на умения за изграждане на партньорства. 

Обучения за изграждане на ефективни партньорства, умения и нагласи за 

развиване на публично-частни партньорства, в областта на социалните услуги.  

Предоставяне на консултации, фасилитация, обучителни модули и обучения, 

през практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие. 

 

 

Открити, закрити и промяна на вида и капацитета, на СИ и социалните 

услуги в общността, делегирани от държавата дейност през 2017г. 

 

 Планиране и развитие на социалните услуги, заложени в областната и в 

общинските стратегии/планове за 2017г.   



          Община Бяла Слатина 

 През отчетния период е разкрит ЦОП с капацитет 18 места в гр. Бяла Слатина; 

           Община Борован 

 Защитено жилище за хора с физ. увреждания, капацитет 10 места в община 

Борован 

          Община Хайредин 

 Разкриване на 1 брой ЦНСТ за възрастни с деменция в с. Хайредин с капацитет 

12 потребители; 

 Разкриване на 1 брой ДЦДУ в с. Хайредин с капацитет до 10 места; 

 Разкриване на ДЦВХУ в с. Хайредин с капацитет 20 места; 

 Разкриване на ЦОП с. Хайредин с капацитет 15 места; 

          Община Козлодуй 

 Кандидатстване по проект за разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с психични 

разстройства или деменция с капацитет 15 места в с. Бутан. 

 Кандидатстване по проект за разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с умственна 

изостаналост в с. Бутан – 3 броя, с капацитет по 15 места. 

           Община Враца  

 През отчетния период е намален капацитетът на ДДЛРГ„Асен Златаров” гр. Враца 

за деца на възраст от 7 до 18 години.-Враца от 55 на 50 места. Причината е 

националната деинституционализация за деца и извършен мониторинг относно  

преустановяване работата на услугите в специализирани институции.  

 Предвижда се в съществуващия Център за обществена подкрепа (ЦОП) гр. Враца 

да бъде увеличен капацитетът от 50 на 60 места и обхват на потребители от 

общините Враца и Криводол. Причината е по-голямото търсене на услугата от страна 

на потребителите и разширяване на дейностите на ЦОП; 

 Продължаване дейността на ЦВН, като местна дейност и при възможност 

преминаване към делегиране от държавата дейност. 

         Община Криводол 

 Разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с деменция №1 с капацитет 14 

потребители в с. Уровене, общ. Криводол; 

 Разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с деменция №2 с капацитет 14 

потребители в с. Уровене, общ. Криводол; 

      Община Оряхово 

 Разкриване на ДЦСХ с капацитет 20 в гр. Оряхово; 

 Разкриване на ЦОП с капацитет 25 места в гр. Оряхово и дейностите ще 

обхванат и потребителите от Община Мизия; 

 Разкриване на ЦНСТ за деца и младежи (две групи) от 3 до 18 години и от 19 до 

29 години с общ капацитет 10 в гр. Оряхово;  



 

Община Мизия 

 Разкриване на ДЦВХУ с капацитет 8 места в гр. Мизия; 

 ЦНСТ за стари хора с капацитет 10 места в гр. Мизия; 

 ЗЖ за хора с физически увреждания с капацитет 6 места в гр. Мизия. 

Община Мездра 

 Разкриване на ЦСРИ за деца/младежи с увреждания с капацитет 20 места в гр. 

Мездра. 

 Разкриване на Дневен център за деца/младежи с увреждания със седмична грижа 

с капацитет 20 места в гр. Мездра. 

Разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места в гр. Мездра 

 

Община Роман 

 Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 20 

места в община  Роман. 

 Увеличаване капацитета на социалните услуги „ЦНСТДМ с увреждания” – 3,4 и 5 

с по две места на соц. услуга. 

 Проучване възможности за разкриване на две ЦНСТ за възрастни хора с 

деменция с капацитет 2х15 места, в село Синьо Бърдо, общ. Роман. 

 

Промени в социалните услуги в област Враца, през 2017г.,  заложени 

в стратегията: 

  Със заповед № РД01-1320/23.12.2016г. на ИД на АСП е открит Център за 

обществена подкрепа в гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Одрин” №4, с 

капацитет 18 места. 

 Със Заповед № РД01-1324/27.12.2016г. на Зам. изпълнителен директор на АСП е 

закрита социална услуга в общността от резидентен тип – „ Наблюдавано 

жилище” в гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Одрин” №4, считано от 

01.01.2017г. 

 Със Заповед № РД01-1335/30.12.2016г. на Зам. изпълнителен директор на АСП е 

променен капацитета на дом за деца, лишени от родителска грижа „ Асен 

Златаров” от 7 до 18/20г. в гр. Враца, ул. Авлига” №1 от 55 на 50 места, 

считано от 01.01.2017г. 

Промени в социалните услуги в област Враца, през 2017г., които не са 

заложени в стратегията: 

         Със Заповед № 1312/21.12.2016г. на Зам. изпълнителен директор на АСП е 

променен капацитета на социалната услуга Дом за стари хора с. Хайредин, общ. 

Хайредин, обл. Враца  от 80 на 60 места, считано от 01.01.2017г. 



          Причината е извършен мониторинг от Инспектората към ИД на АСП.  

 

Промени на социалните услуги в област Враца, считано от 

01.01.2017г., за които има издадени заповеди на Изпълнителния директор 

на АСП:  

Със заповед № РД01-1312/21.12.2016г. на Зам. изпълнителен директор на 

АСП е променен капацитета на Дом за стари хора, с Хайредин, общ. Хайредин, обл. 

Враца от 80 на 60 места, считано от 01.01.2017г. 

 Причините са извършен мониторинг, във връзка със средната годишна 

заетост и разходване на средства от финансовия стандарт за финансиране на 

делегираните от държавата дейности, чрез общинските бюджети в Дом за стари 

хора-с. Хайредин, от Инспектората към Изпълнителния директор на АСП. 

Със заповед № РД01-1320/23.12.2016г. на Изпълнителния директор на АСП е 

открит Център за обществена подкрепа в гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Одрин „ 

№4, с капацитет 18 места, считано от 01.01.2017г. 

Със заповед № РД01-1324/27.12.2016г. на Зам. изпълнителен директор на 

АСП е закрита социалната услуга в общността от резидентен тип- - „ Наблюдавано 

жилище”, гр. Бяла Слатина, ул. „Одрин” №4, считано от 01.01.2017г. 

Със заповед № РД01-1335/30.12.2016г. на Зам. изпълнителен директор на 

АСП е променен капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „ Асен 

Златаров”(7-18/20г.), гр. Враца, ул. „ Авлига” №1 от 55 на 50 места, считано от 

01.01.2017г. 

Със заповед № РД01-0003/03.01.2017г. на ИД на АСП е преустановено 

настаняването на деца в Дом за деца, лишени от родителска грижа „ Асен 

Златаров”(7-18/20г.), гр. Враца, ул. „ Авлига” №1. Мотивите за преустановяване 

настаняването са, във връзка с Решение на Общински съвет-Враца, и във връзка с 

изпълнени мерки по деинституционализация на грижа на деца. Планирани са 

действия в съответствие с Областната и Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016-2020г., в посока закриване на специализираната 

институция. 

Неразкрити социални услуги, заложени в Годишните планове за 

развитие на социалните услуги в общините от област Враца през 2017г. 

Причини: 

Община Враца: 

Разкрити през 2017г. социални услуги, заложени в  Годишния план за развитие 

на социалните услуги  в община Враца – няма. 

През 2017г. в община Враца е разкрита една социална услуга, 

непредвидена в годишния план, а именно:. 



Проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за 

хора с увреждания и техните семейства в община Враца“ по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно 

включване“ - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г. 

 Общата стойност на проекта е 388 471,78 лв. 

 Основните цели са: 

- Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с 

увреждания и техните семейства и повишаване мотивацията им за независим и 

самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези 

лица за заетост и интеграция на пазара на труда. 

- Подобряване достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на 

пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца 

/включително с увреждания/. 

- Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на 

уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни 

услуги. 

- Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които 

полагат грижи за близките си с увреждания. 

 Чрез проектното предложение се даде възможност на 40 лица с увреждания 

да получат комплексни социални услуги, съобразени с конкретните им нужди, въз 

основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и се осигури заетост на 

20 безработни лица за предоставяне на услугата „социален асистент“. Иновативните 

услуги по проекта са: административни и информационни услуги в общността и 

разработване на услугата „Виртуален социален асистент 

 От уеб базирания социален асистент след приключване на проекта ще могат 

да се възползват хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности 

/предимно физически/, в риск от изпадане в социална изолация, както и хора които 

поради здравословни причини и трудно достъпна среда, са в невъзможност да 

напускат сами домовете си. Чрез тази социална услуга ще се даде възможност за 

подобряване качеството на живот и самостоятелност на лицата в следните 

направления: 

- в случай на спешност – информиране на лицата за контакт и на личния лекар 

на човека; 

- заплащане на битови сметки-виртуален прозорец, разработен и интегриран за 

заплащане на различни сметки за бита; 

-съдействие и контрол при вземане на лекарства; 



-разнообразяване на ежедневието—онлайн общуване с други потребители и 

въздействие върху социалните контакти/онлайн чат, онлайн разговори , които ще 

могат да се провеждат от домовете и от центъра; 

-получаване на информация за кариерно развитие; 

-полагане на грижи след хоспитализация- рехабилитация, лечебна физкултура и 

др. Процедурата допълва и надгражда мерки, финансирани по ОПРЧР 2007-2013, 

свързани с улесняване достъпа до заетост на уязвими групи. Този проект ще 

допълни  и надгради изпълнявани от общината проекти, финансирани по операцията 

„Помощ в дома“, по схемата  „Алтернативи“, както и по процедурата „Нови 

алтернативи“. 

В създадения център е назначен екип от специалисти –Ръководител, социален 

работник, психолог и медицинска сестра, който оказва необходимата помощ и 

подкрепа на потребителите, предоставяне на информация по различни въпроси, 

съдействие при попълване на необходими документи, окомплектоване и 

предоставяне пред съответните институции и др. 

Проектът ще даде възможност за връщане в пазара на труда на лицата, които 

полагат грижи за близките си с увреждания, чрез подобряване на достъпа до услуги 

за кариерно развитие, насърчаване на участието на труда и възстановяване на 

трудовата активност. Предвижда се да бъдат обучени и да придобият допълнителна 

професионална квалификация.  

През 2017г. в изпълнение на Плана в Община Роман е предвидено: 

По проект  на Фондация „Тавита България“ съвместно с Община Роман през 

месец октомври 2014 г. беше финализиран проектът за подго-товка на материално-

техническата база на социална услуга за възрастни хора- Дневен център, 

финансиран изцяло от холандски дарител- НПО „МАКС дава възможност“.  

Инвестицията е в размер на 115000 евро и е значима за общината не само от гледна 

точка на подготовката на базата, но и заради откриването на нови работни места и 

най-вече – за удовлет-воряване наличните потребности от осигуряване 

допълнителни възмож-ности за грижа и  повишаване качеството на подкрепа за 

старите хора в общината.  

 През 2015г. и 2016г. социалната услуга не беше открита като деле-гирана от 

държавата дейност, въпреки предприетите действия от Община Роман, Общински 

съвет Роман, ДСП-Мездра и РДСП-Враца- за откриване на Дневен център за 

възрастни хора с увреждания с капацитет 20 места. 

През последните три години обаче социалната услуга работеше активно с 

потребители, обслужвайки стари хора по проекти, финансирани от НПО /“Топъл 

обяд“, „Мост между поколенията“ и др./. 



Съгласно §1,т.21б от Допълнителните разпоредби на ППЗСП „Дневен център 

за стари хора“ е форма на социална услуга за подкрепа на лица, навършили 

възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно 

чл.68, ал.1-3 от Кодекса за социално осигуряване, свързана с предоставяне на храна 

и подпомагане на социалното им включване“. 

Активната работа на Дневния център със стари хора, както и значително по-

малкия бюджет на Дневен център за стари хора в сравнение с този на Дневен център 

за възрастни хора с увреждания, наложила да бъде променен вида на социалната 

услуга от Дневен център за възрастни хора с увреждания в Дневен център за 

стари хора с оглед утвърдилата се целева група потребители, с която социалната 

услуга работи и към момента и  с оглед по-голямата вероятност да се отпуснат 

средства от държавния бюджет. 

Поради необходимост тази промяна да се извърши с Решение на Общински 

съвет Роман, както и да бъде отразена в съответната нормативна база-Областна и 

Общинска стратегии за развитие на социалните услуги/2016-2020г./, през 

2017година не беше направено предложение от Община Роман до Изпълнителния 

директор на АСП – чрез ДСП-Мездра и РДСП-Враца – за откриване Дневния център 

за стари хора като делегирана от държавата дейност на мястото на неоткрития до 

този момент Дневен център за възрастни хора с увреждания. 

Процедурата ще продължи в 2018година, тъй като с Решение 248 на 

Общински съвет-Роман /Протокол№22 от 31.03.2017г./ е предвидено откриване на 

Дневен център за стари хора в гр.Роман като делегирана от държавата дейност, 

считано от 01.01.2018г.  

Община Мизия: 

През 2017г. община Мизия е изготвила и внесла в Министерството на труда и 

социалната политика предложение, за изменение в натуралните показатели по 

проектобюджет за държавно-делегираните дейности в община Мизия за разкриване 

на „Дневен център за възрастни хора с увреждания”. Общината нямат заложени 

средства от държавния бюджет за разкриване на социалната услуга. 

За социалните услуги „ЦНСТ за стари хора” и « Защитено жилище за хора с 

физически увреждания”, община Мизия на този етап не е кандидатствала за 

разкриване. 

          Община Оряхово: 

          Заложените в Годишния план за развитие на социалните услуги за 2017г. не 

са разкрити, поради липса на национално финансиране и административен 

капацитет. 

 

 



          Община Криводол:  

          Заложените в Годишния план за развитие на социалните услуги за 2017г. не 

са разкрити. 

          Община Хайредин: 

        Причините за неразкриване на социалните услуги заложени в Годишния план, 

са недостатъчни средства за ремонт и обзавеждане на общински сгради. 

Община Козлодуй: 

Разработен е проект за изграждане на социални жилища, но не е реализиран, 

поради липса на отворени проектни процедури за кандидатстване. 

Не е подготвен проект за разкриване на Дневен център за стари хора в гр. 

Козлодуй, поради липса на отворени проектни процедури за кандидатстване.  

 

Изводи: 

 

Така съществуващите услуги в област Враца не оформят мрежа от услуги. В 

общините Борован, Криводол, Мизия, Оряхово и Хайредин липсват каквито й да 

било дневни форми на социални услуги. Недостатъчен е броя на финансираните 

социални услуги в общността в т.ч по национални и оперативни програми.  

 

 


