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Въведение:
Настоящият годишен мониторингов доклад за област Монтана е етап
от процеса на стратегическо планиране и развитие на социалните услуги,
заложени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област
Монтана /2016-2020/.
В географско отношение Стратегията покрива всички общини на
територията на област Монтана. Тя е основа за разработване на общинските
стратегии за развитие на социалните услуги в областта.
Областната стратегия за развитие на социалните услуги за област
Монтана е утвърдена от Областния съвет за развитие в област Монтана, като
неразделна част/приложение към актуализираната стратегия в областта.
Създадена е в процес на партньорство между Областна администрация,
Регионална дирекция за социално подпомагане, общински администрации и
общински

съвети,

териториални

структури

на

Агенция

за

социално

подпомагане, местни структури на централната държавна власт, социални
услуги, НПО и други. Във връзка с изпълнението на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Монтана за периода 2016 – 2020 г.
като структура в рамките на Областна администрация – Монтана е създадено
Звено за мониторинг и оценка на социалните услуги в областта. Настоящият
годишен мониторингов доклад представя актуалната ситуация в сферата на
социалните услуги в област Монтана за 2020 година.
Социалните услуги се организират и предоставят в съответствие със
следните
достъпност

принципи:
на

наличие

социалните

на

услуги;

различни

видове

социални

индивидуализиране

на

услуги;

подкрепата;

всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата; превенция
на институционализацията; зачитане правата на лицата, ползващи социални
услуги, и гарантиране на активното им участие при вземането на решения;
гъвкавост и прозрачност при управлението на социалните услуги; участие на
всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси.
Социалните услуги са дейности за подкрепа на лицата за превенция
и/или преодоляване на социалното изключване; реализиране на права;
подобряване качеството на живот. Основават се на социална работа,
индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите
В зависимост от средата, в която се предоставят, социалните услуги
са: услуги в домашна среда; услуги в специализирана среда; услуги, които
се

предоставят

мобилно;

Резидентната

грижа

/се

предоставя

само

в

специализирана среда/; Асистентската подкрепа се предоставя в зависимост
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от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна
среда.
Целите на соц. услуги са гарарантиране на равен достъп до социални
услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата; гарантиране
на качеството и ефективността на социалните услуги; гарантиране на
правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в
общността; насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на
подкрепа

на

лицата;

насърчаване

и

развитие

на

публично-частното

партньорство при предоставянето на социални услуги.
Избраните направления за съдържанието на социалните услуги
включват:
Направление 1: Повишаване качеството на живот на уязвими
деца и младежи и техните семейства
Направление 2: Социално включване на лица с увреждания,
уязвими хора и общности в неравностойно положение. Грижа за
старите хора.
Приоритетите на съответните направления на Областната стратегия са
изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите
групи и въз основа на заключенията и препоръките от направеното
проучване и цялостен анализ на ситуацията в област Монтана към 30 юни
2015 г.
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Община Берковица:
Планирани социални услуги в Годишните планове:
1. Разкриване на Семейно консултативен център – гр. Берковица,
филиал гр. Вършец, финансиран от УНИЦЕФ и целева група: уязвими деца и
семейства от високорискови общности, подрастващи и млади хора извън
системата на образование, заетост и обучение, обособени ромски общности.
2. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с деменция в община Берковица – няма определен капацитет. Целева
група: възрастни хора с деменция.
3. Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за
възрастни в община Берковица - няма определен капацитет. Целева
група:възрастни хора с увреждания.
4. Личен асистент по различни проекти;
Действащи социални услуги през 2020г.
1. „ЦЕНТЪР

ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
УВРЕЖДАНИЯ“ - гр. Берковица, ул. Ашиклар №7

ЗА

ДЕЦА

БЕЗ

Център за настаняване от семеен тип е разкрит със Заповед №РД0161/19.01.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално
подпомагане. Със Заповед №РД-01-0553/30.03.2018г. на Изпълнителния
директор на АСП е извършена промяна в частта наименование/целева група
като последното наименование е Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания. Целевата група на услугата са деца от 3 до 18
годишна възраст, а капацитетът през 2020г. е 13 места.
Капацитетът на СУ е намален от 15 на 13 деца от 01.03.2020 г.
2. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ
ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – град Берковица, ул. „проф.
Александър Фол“ №2 Центърът е разкрит като ЦНСТ за деца/младежи с
увреждания - държавно делегирана дейност от 01.12.2015г. Със заповед РД0618/23.05.2017г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане е променен вида на услугата на Център за настаняване от семеен тип
за пълнолетни лица с умствена изостаналост, считано от 01.06.2017г. Средната
продължителност е над 5 години. (Услугата работи от 6 години.) По-голяма част от
потребителите са бивши потребители на ДДМУУИ гр.Берковица – 11 броя. Услугата
работи на пълен капацитет.

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ –
град Берковица, ул.Стефан Стамболов №34А е открито на 26.09.2007г. със

3.

Заповед №389/13.04.2007г. на АСП и със Заповед №РД01-1231/28.10.2014г. е
променено името на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, със Заповед
№ РД01-0529/29.03.2018г. името е сменено на Защитено жилище за лица с умствена
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изостаналост - гр. Берковица (ЗЖЛУИ). Услугата работи на пълен капацитет - 8
места.
4. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ
ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – град Берковица, ул.Стефан
Стамболов №34А Социалната услуга е разкрита на 01.09.2015 година за 12
потребителя със Заповед № РД01-1253/11.08.2015год. на изпълнителния директор
на АСП. Със заповед № РД01-367/30.03.2016 год. на АСП капацитета е променен на
14 потребителя. През 2020г. броят на ползвателите на услугата е 14 лица.
5. ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ – град
Берковица, ул.Стефан Стамболов №32 Домът започва да работи и да
предоставя социални услуги на първите си потребители през 1979г. като Пансион на
БПФК, в последствие е преименуван на Дом за революционни кадри и след 1989 год.
функционира като Дом за стари хора с ОЛБ. Независимо от името дейността на Дома
винаги е бил свързан с осигуряването на грижи за старите хора в среда извън
домашната. Капацитета на услугата е 150 потребители. До края на 2019г. се работи
на пълен капацитет, но с влизането в сила на закона за извънредното положение и
обявената епидемична обстановка настъпват редица промени – настаняванията по
общия ред са спрени и към момента е с трайна незаетост.

6. ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ – с. Бистрилица, ул.

Живовска №7 Домът за пълнолетни лица с деменция е специализирана
институция от резидентен тип, разкрит през 1968г. като Дом да възратни
хора с деменция. Дома се намира в регулационните граници на с.
Бистрилица, община Берковица, в непосредствена близост до центъра на
селото. Капацитетът на услугата е 55 пълнолетни лица с деменция.
ЦЕНТЪР
ЗА
ОБЩЕСТВЕНА
ПОДКРЕПА
гр.Берковица,
ул.Ашиклар №7 Център за обществена подкрепа - гр. Берковица е разкрит със
7.

Заповед №РД-01-218/14.02.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за
социално подпомагане с капацитет 30 потребители. Със Заповед №РД-010140/30.01.2018г. капацитетът на ЦОП е увуличен от 30 на 50 потребители. Средно
продължителността на ползване на услугата е 12 месеца.

Брой приключени случаи (случаи с постигнат планиран резултат) за 2020
година: 32 случая. ЦОП-Берковица в работата си взаимодейства с други
социални услуги, организации, институции, структури. При нужда се
организират екипни срещи с различните институции, Общините Берковица и
Георги Дамяново, МКБППМН, ОЗД, РУ, детски градини и училища и др. От
средата на 2020 год. Центъра има сключено споразумение за партньорство с
Община Георги Дамяново и предоставя социалната услуга на територията на
двете общини. През 2020 година ЦОП-гр. Берковица изпълнява проектите
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община
Берковица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

8. ЦЕНТЪР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - кв. РАКОВИЦА,
гр.Берковица, ул. „Първи май“ Социалната услуга стартира дейността си като
Семейно-консултативен център, по проект на УНИЦЕФ. Като Център за обществена

6

подкрепа – социална услуга в общността с капацитет 30 места (държавно
делегирана дейност) работи от 01.04.2019г., съгласно Заповед №РД-010648/19.03.2019г. на Изпълнителния директор на АСП.
9. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - гр. Берковица, ул.Мусала
№6 Домашен социален патронаж (ДСП) е специализирана услуга в общността,
финансирана от бюджета на община Берковица. Разкриването на услуга е през
1990г. на основание ПМС №117, а през 2003г. със Заповед на Кмета на Община
Берковица е определена като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити като
общинска дейност. Капацитетът на услугата е 200 места.

През изминалата година в ДСП се изпълнява проект „Целево
подпомагане с топъл обяд в Община Берковица“ по Целева програма „Топъл
обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“ на АСП, чрез който
са подкрепени в дома си 50 лица, живеещи на територията на община
Берковица.
10. МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ - Община Берковица

От м. септември 2019г. Община Берковица предоставя социалната
услуга в общността „Личен асистент“ по Закона за личната помощ.
Ползватели на лична помощ са :
- Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и
степен на увреждане или степен трайно намалена работоспособност;
- Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и
степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
- Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид
и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Към 31.12.2020г. в Община Берковица са назначени 117 асистенти,
които полагат грижи за 110 лица с увреждания.
11. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица е
специализирана услуга в общността, изпълняваща се по проект по
процедура
BG05M9OP001-2.019
„Продължаваща
подкрепа
за
деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на
социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ –
КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020.
Със Заповед №РД-15-612/28.08.2020г. е открит „Дневен център за деца
и младежи с увреждания - гр. Берковица” с адрес: гр. Берковица, община
Берковица, ж.к. „Изгрев”.
Целевата група, обхваната в проекта включва 30 деца и младежи с
увреждания и техните семейства, в това число и деца, настанени в
резидентни услуги на територията на община Берковица.
Реалното предоставяне на социалната услуга започва пред м. ноември
2020г. след назначаването на персонала в Дневния център. Тогава е
сключен и първия договор с потребител.
Периода на изпълнение на услугата по проект е до 01.07.2023г.
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СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРЕЗ 2020Г.

1. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ се
изпълнява в Община Берковица в периода м. Април - м. Декември 2020г.
Назначени са 12 лица на позиция „домашен помощник“. Те предоставят
персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане на
ежедневните потребности за самообслужване на 21 потребители на
територията на общината. Потребителите по програмата са хора с висока
степен на трайно намалена работоспособност – от 80 до 89,99 % (или степен
на увреждане с право на чужда помощ), както и хора над 65-годишна
възраст в невъзможност за самообслужване – освидетелствани по съответния
ред от органите на медицинската експертиза в Република България.
2. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
община Берковица“, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2“ е в подкрепа на целите на стратегията на ЕС
„Европа 2020”, а именно ще се предприемат стъпки за борба с бедността и
насърчаване на социалното включване. Основните цели на проекта са да се
подобри достъпът до мобилни интегрирани здравно-социални услуги,
постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и
хората с увреждания. Специфични цели са подобряване на качеството на
живот и на възможностите за социално включване на възрастните хора
възрастни хора над 65 г., на лицата с увреждания и на техните семейства
чрез прилагане на адекватни мерки за подкрепа в домашна среда. Ресурсно
обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за
предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за
възрастни и лица с увреждания на територията на община Берковица (гр.
Берковица, с. Костенци, с. Комарево, с. Ягодово). Подобряване и
поддържане на здравното състояние на ползвателите на услугата чрез
комплексни грижи в дома. Проекта се изпълнява от 17.06.2019 г. до
17.12.2020 г.
3. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
община Берковица“, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 3“. Насочен към подобряване на качеството на
живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и
възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и
изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за
предоставянето им. Във връзка с безпрецедентните предизвикателства,
свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага
мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа
до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от
самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19,
както и за лица в карантинен период.
Проекта се изпълнява от 16.03.2020г. до 31.01.2021г.
4. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
община Берковица“, по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 4“. Целта на проекта е подобряване
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качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с
увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от
услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови
капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни
грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания
и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги в техните домове.
Период на изпълнение на проекта: 18.12.2020 г. - 18.06.2021г.
5. Проект за подпомагане на образователния процес на учениците,
настанени в ЦНСТ за деца без увреждания в гр. Берковица, чрез
осигуряване на технически средства за подпомагане на образователния
процес. По проекта са закупени два настолни компютъра и лазерно
мултифункционално устройство, които ще се използват от учениците,
настанени в социалното заведение, с цел да се подпомогне работата им по
време на редовния обучителен процес, както и в случай на извънредни
ситуации и обучение в електронна среда.
Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма
за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в
социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и
домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл.
27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.
Предоставени са и 7 броя таблети на децата, настанени в ЦНСТДБУ –
Берковица, осигурени от фонд „Социална закрила“ с дарения от Българската
академия на науките.
6. Проект „Приеми ме 2015“ се реализира от Агенция за социално
подпомагане в партньорство с Община Берковица.
Целта на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне на
социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата й в страната, както и
по отношение на целевите групи. Специфичните цели на проекта са:
 Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на
услугата „Приемна грижа”- доброволна, професионална и заместваща.
 Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез
нарастване на броят на приемните семейства и желаещите да
предоставят тази социална услуга в национален мащаб.
 Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките
населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на
безработни лица.
Към 31.12.2020 г. в Община Берковица има утвърдени 14 приемни семейства
с 12 настанени деца. През годината през услугата са преминали общо 14
приемни деца.
7. Проект „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.
Берковица“ по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за
деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на
социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“
КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020. Проекта е разработен в отговор на Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Република България“ и Актуалния план
за действие към нея и ще допринесе за постигане на основната цел, а
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именно „Гарантиране на правото на децата и семейна среда на достъп до
качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“.
Проектът предвижда дейности по разработване на методика на услугата,
подбор и наемане на персонал, предоставяне на социалните услуги в Дневен
център за подкрепа на деца и младежи с увреждания, предоставяне на
психологична подкрепа и консултации, закупуване на специализирано
транспортно средство, закупуване на допълнително оборудване, материали и
консумативи необходими за функционирането на ДЦДМУ. Ще се изпълняват
и дейности за организация и управление, информация и комуникация.
Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с
ангажираните в процеса на деинституционализация институции - МТСП,
МОН, МЗ, ДАЗД и АСП.
Целевата група, обхваната в проекта включва 30 деца и младежи с
увреждания и техните семейства, в това число и деца, настанени в
резидентни услуги на територията на община Берковица. Ще бъде оказана
професионална подкрепа и на още 60 потребители, които ще посещават
Центъра почасово, според необходимостта да получат логопедична,
психологична и/или терапевтична помощ.
Периода на изпълнение на проекта е от 01.07.2020г. до 01.07.2023г.
8. Проект „ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID - 19“ за подпомагане на уязвими
общности, засегнати от кризата с вируса COVID – 19 в България, чиято
основна цел е подпомагане на персонала, предоставящ социални услуги в
социалните заведения на територията на общината, за подобряване на
услугите и полагане на допълнителни грижи за потребителите, с които да не
се допуска заразяване с коронавирус.
За нуждите на социалните институции на територията на община Берковица,
както и на личните асистенти и потребители по Закона за личната помощ, с
които Община Берковица има сключени договори, бяха предоставени
дезинфектанти и средства за почистване на помещения, защитни маски за
многократна употреба и предпазни ръкавици за еднократна употреба, както
и дълбокопочистващ гел-дезинфектант. Маските са ушити от берковска
шивашка фирма, а дезинфектантите и ръкавиците са доставени от търговски
обекти, извършващи дейност в града, с което Община Берковица стимулира
местния бизнес.Финансовата помощ е от Фонд „Обединени срещу COVID-19“,
иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за
България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в
България предоставиха на Община Берковица дарение в размер на 10 000
лева.

9. Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Берковица“ по
Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация –
2020г.“ на Агенция за социално подпомагане.
Социалната услуга „топъл обяд“ се изпълнява във връзка с обявеното
извънредно положение в страната за предотвратяване на епидемичното
разпространение на COVID-19. Топъл обяд се предоставя при спазване
принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на
храните, националните стандарти и нормите за хранене. Храната /супа,
основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/ се приготвя в Домашен
социален патронаж - гр. Берковица и се доставя до домовете на
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потребителите. В проекта са включени 50 лица живеещи на територията на
община Берковица, които са затруднени да осигурят сами прехраната си
поради бедност и продължителна социална изолация в условията на
обявената извънредна ситуация или в резултат на заболяване не могат да се
самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на свои близки
ежедневните си потребности от храна.
Целеви групи по проекта:
-Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за
времето, в което са поставени под задължителна карантина;
-Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с
доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и
нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно
положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят
прехраната.
-Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат
от заболяване не могат да се самообслужат и не могат да осигурят сами или с
помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Продължителността на проекта е от 01.05.2020г. до 31.12.2020г.
10.
Като продължение на проекта по Целевата програма на АСП, Община
Берковица кандидатства по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд
в условията на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане с проектно предложение „Топъл
обяд в условията на пандемията от COVID-19 – гр.Берковица”,
подадено на 29.12.2020 г. чрез системата ИСУН 2020.

Община Бойчиновци
1.Дом за стари хора - Предоставяне на постоянна грижа при задоволяване
на ежедневни жизнени потребности, рехабилитация, терапия за самотни
възрастни хора, които не са в състояние да се обгрижват сами, капацитет
54 места с.Владимирово
2.
Домашен социален патронаж - Дейности за доставка на храна по
домовете на потребителите, услуги по поддържане на лична и битова
хигиена, пазаруване със средства на патронираните на необходимите стоки и
храни, плащане на такси и сметки за разходи, посредничество при
извършване на административни, здравни и други услуги; поддържане на
социални контакти за самотно живеещи стари хора с увреждания и самотно
живеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до услуги,
капацитет 200 места
3. По проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация2020” в община Бойчиновци през 2020 г. за срок от 01.05.2020 г. до
24.07.2020 г. Домашен социален патронаж доставя обяд на нуждаещи се
лица от всички населени места в общината
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4. През 2020 г. по ОП „РЧР” 2014-2020 , проект BG05M90PO001-2.0
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2 и
Компонент 3” в партньорство с община Георги Дамяново
гр.Бойчиновци и всички населени места в общината
5.
клубове на пенсионераОсигуряване на лични и социални
контакти, информиране и консултиране –социално, здравно, правно, 10
клубове в общината гр.Бойчиновци, кв.Огоста, с.Лехчево , с.Громшин,
с.Кобиляк, с.Владимирово, с.Мадан, с.Мърчево, с.Ерден, с.Охрид
6.
Клубове на инвалида- Предоставяне на възможности за социални
контакти и организиране на различни социални дейности в с. Владимирово,
с. Мърчево
7.
Личен асистент - Осигуряване на подкрепа на хора с увреждания за
упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за
извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от
личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на
функционалните им ограничения., капацитет за 2020 г. - 61 бр. лични
асистенти, общо през годината 102 лица
с.Лехчево, с. Бели брод, гр. Бойчиновци, с. Владимирово, с. Громшин, с.
Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Портитовци
8. Домашен помощник - Бойчиновци
- НП „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Интегрирани услуги за хора
с невъзможност за самообслужване и за хора с увреждане за осигуряване на
дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в домашна среда.
Стартирала 01.05. 2020 г. и продължаване на дейността до 31.12.2020 г. капацитет 18 бр. домашни помощни
Проекти в процес на реализация
1.„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –компонент 2,
компонент 3 и компонент 4” Проектите се финансират от ОП ”Развитие на
човешките ресурси” съфинансирана от Европейски социален фонд.
2.„Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от ОП „Развитие на
човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд и Инициативата за младежка заетост
Реализирани проекти „Обучение и заетост на хора с увреждания”,
финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Община Брусарци
Планирани социални услуги в Годишните планове:
1. Разкриване на Център за обществена подкрепа - с капацитет 20 бр.
потребители. Целева група: деца и семейства в риск.
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Не е правено предложение и не е разкрит планирания в Годишния
план за развитие на социалните услуги ЦОП в община Брусарци.
2. Личен асистент – проект “Независим живот”;
3. Личен асистент – проект НП АХУ;
4. Приемна грижа.
Действащи социални услуги през 2020г.
1. Домашен социален патронаж:
Домашен социален патронаж гр. Брусарци е създаден през 1987 г. През 2020
година в Домашен социален патронаж навърши 33 години работа в
социалната сфера на територията на общината. ДСП е социална дейност към
община Брусарци, пряко подчинена на кмета на общ Към края на 2020 г.
ДСП гр. Брусарци обслужва 175 лица, самотни пенсионери, социално слаби,
инвалиди, лица без доходи. Патронираните лица заплащат месечна такса
която включва пълните разходи за храна и реалните разходи за ток, вода и
гориво. Доставянето на топла храна е ежедневно и е съобразено с хигиеннодиетичните изисквания на Българския Държавен стандарт и рационалното
хранене на хората от третата възраст.
ината.
2. Община Брусарци предоставя социалната услуга Топъл обяд на 70
потребители по Операция ТИП 3: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на
топъл обяд в община Брусарци -2016”. Дейността на

трапезарията

стартира през 2016 г. и приключи на 31.12.2019 г. Храната се приготвя в
Домашен социален патронаж, където разполагат с необходимото оборудване
за приготвяне на храна за „Обществена трапезария”, за да получат
потребителите разнобразна и балансирана храна ежеседмично се изготвя
меню. Лицата, включени в дейностите по проекта са от следните групи:

3. Услуга в общността:
И през 2020 г. започна и реализация на Закона за личната помощ в община
Брусарци. В момента има 77 сключени трудови договора с асистенти по ЗЛП,
които обслужват лица с увреждане на когото е издадено направление по
реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой
часове за лична помощ.
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4. Продължава партньорството по проект « Приеми ме 2015» по
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. и през
2020 година. Община Брусарци е партньор/ Работодател/ по силата на
подписаното споразумение и

се задължава да създаде организация за

ефективно управление и успешно реализиране на Проекта на общинско ниво,
чрез планиране, организиране, контролиране, кординиране на дейностите и
ресурсите заложени в Проекта. Кметът на община Брусарци / Работодател/ в
момента има сключени 18 договора с приемни родители с местоживеене на
територията на общината – договор за грижа на 20 деца настанени в
професионално приемно семейство.
5.
На

Клубове на пенсионера:
територията

на

общината

функционират

4

пенсионерски

клуба.

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

с

подпомагане

решаването

на

социално-битови

и

здравни

проблеми, както с развлекателни и културни дейности на лица в пенсионна
възраст, организиране на екскурзии , като общината осигурява безплатен
транспорт на всички желаещи. През 2020 г. поради епидемиологичната
обстановка клубовете не функционираха.
6.

Читалища и култура:
Читалищата на територията на общината са с добри материални бази и

условия за провеждане на културни мероприятия. Художествено-творческата
дейност на читалищата и библиотеките в общината целят запазването и
развитието на традиционните цености на българския народ, както и
създаването на нови традиции, породени от нуждите на местните общности.
Чрез тези дейности читалищата и библиотеките работят за привличане на
млади хора и ученици в самодейни колективи, кръжоци и клубове по
интереси. Всяка година с решение на Общински съвет се приема Културен
календар, където са изложени изявите на читалищата в община Брусарци.
Дейността

на

читалищата

през

изминалата

година,бе

съобразена

с

обстановката в страната.
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Община Вълчедръм:
Планирани социални услуги:
1. Разкриване на Дневен център за възрастни хора в с. Ботево – няма
определен капацитет. Целева група: възрастни хора и хора с увреждания.
2. Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за
възрастни хора в с. Мокреш - няма определен капацитет. Целева група:
възрастни хора с увреждания.
3. Разкриване на Център за обществена подкрепа в гр. Вълчедръм –
няма определен капацитет. Целева група: деца и семейства в риск.
Планираните три нови социални услуги в Годишния план на община
Вълчедръм не са разкрити.

Действащи социални услуги през 2020г.
«Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения» /ДПЛСН/гр. Вълчедръм - Социалната услуга е разкрита през 1973 г. в с.Бъзовец,
иобщ. Вълчедръм, обл.Монтана, като ДВСН. През 2004 г. специализираната
институция е преместена от с. Бъзовец в гр. Вълчедръм със Заповед № 662
от 27.12.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално
подпомагане и Протокол №15, Решение №103 от 10.12.2004 г. на Общински
съвет

Вълчедръм,

считано

специализирана институция.

от

01.01.2005

г.

ДПЛСН-Вълчедръм

е

Ползвателите на тази услуга трябва да

отговарят на определени критерии и условия. В ДПЛСН-Вълчедръм се
настаняват пълнолетни лица със сетивни нарушения, притежаващи ЕР на
ТЕЛК. Настанените потребители са от цялата страна. Проблеми преди
настаняването в социална услуга са: липсата на възможност сами да се
грижат за себе си, липсата на близки които да се грижат за тях, живот в
самота без грижа и подкрепа, без средства за лечение и покриване на
елементарни нужди.Проблеми след настаняването остават: „прекъсване”
връзката със

семейството и близките; съжителство с друго лице в обща

стая.Специфични нужди на услугата са: Подсигуряване на специалисти
/психолог, рехабилитатор /и обзавеждане на кабинети за тези специалисти.
– капацитет 48 лица
- Домашен социален патронаж услугата е разкрита на 20.11.1986 г. От
08.12.1986 г. започва разкарване на храна по домовете на патронираните
лица. – 150 лица
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Обществена трапезария - Проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“
до 30.04.2020 г. Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на
извънредна ситуация 2020 г.“ – от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. Година на
разкриване на социалната услуга – 2009 г.

Община Вършец
Действащи социални услуги през 2020г.
1. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - гр.Вършец, с.Спанчевци,
с.Черкаски, с. Стояново, с. Долно Озирово , с. Горно Озирово,с.Драганица,
с.Долна Бела речка,
с. Горна Бела речка – капацитет 130човека
2.Осигуряване на топъл обяд в община Вършец - Година на разкриване
на социалната услуга – 2016 г. - Договор за директно предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
№BG05FMOP001-3.002-0099-С01
“Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“ сключен между Фонд за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и Община Вършец
2020 г., м.05 – «Осигуряване на топъл обяд в условията на извънредна
ситуация – 2020 г.», сключен между Ангенция за социално подпомагане и
Община Вършец
3.Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
физичесли уверждания гр.Вършец - 11.12.2013 г. със заповед
№601/11.12.2013 г. – 15 човека
4. През 2020 г. социалната услуга «Механизъм Лична помощ» предостави
възможност на
91 потребители, да се възползват от дейностите на
програмата .
5. Със съдействието на Община Вършец и през 2020 г. продължиха да
развиват дейности пенсионерските клубове в общината.
6. ЦОП – Берковица, кв. Раковица работи с Община Вършец от няколко
години като предоставя интегрирани услуги в подкрепа на децата – здравни,
социални, образователни, психологически. Те се извършват на терен, като
социалните работници са постоянно сред нуждаещите се.

Община Георги Дамяново
Действащи социални услуги през 2020г.
От 2016 г. до момента и в изпълнение на годишния план за действие по
стратегията през изтеклата 2020 година се работи по следните направления:





Домашен социален патронаж;
Проект ,,Осигуряване на топъл обяд - 2016”,
Проект ,,Осигуряване на топъл обяд - 2016”
Социална услуга личен асистент по Механизъм лична помощ;
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Заетост и обучение на хора с трайни увреждания;
Регионални програми за заетост, която е проект към ОПРЧР;
Дом за възрастни хора с психически разстройства;
Център за настаняване на деца от семеен тип на деца без увреждания;
ЦСРИ за деца и възрастни хора и ЗЖ за хора с психически
разтройства;
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент
2;
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент
3;
Нова възможност за младежка заетост;
Обучение и заетост на хора с увреждания;
Обучение и заетост на хора с увреждания;
Национална програма предоставяне на грижи в домашна среда;

Домашен социален патронаж продължава и през 2020 година.
Общината приготвя и предоставя храна на 38 души – възрастни хора, хора с
увреждания, ветерани от войни и военноинвалиди. Приготвянето на храната
се осъществява в с. Георги Дамяново. Услугата се предоставя в дома на
ползвателя.
Проект ,,Осигуряване на топъл обяд - 2016”, финансира от
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по
Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица 2014-2020 г.
Целевите групи в проекта са:
 Лица на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
 Лица и семейства с доказано нисък доход и липса на близки, който да
се грижат за тях;
 Лица и семейства подпомагани на основание Нар. РД 07 – 5 /2008 г.
От месец януари 2020 до 30.04.2020 год. стартира проект
Проект ,,Осигуряване на топъл обяд - 2016”, която се финансира от
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по
Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица 2014-2020 г.
През 2020 година община Георги Дамяново продължава да предоставя
услугата ,,Осигуряване на топъл -2016 „ на 100 души, за които храната се
приготва в Домашния социален патронаж и се доставя до домовете им, от
посочените целеви групи.
От месец април до 31.12.2020 г. в Община Георги Дамяново се
предоставя услугата
по проект „Топъл обяд в Община Георги
Дамяново” на 170 души, които са социално слаби, лица с увреждане, лица
и семейства в неравностойно положение, възрастни хора в невъзможност да
се самообслужват и др., финансирана по Целева програма „Топъл обяд у
дома в условията на извънредно положение.
През месец септември 2019 год. стартира СУ личен асистент по
Механизма лична помощ, който е свързан с осигуряване на грижи в
семейна среда за лица нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието
си и пълноценен живот чрез повишаване достъпа до социално-здравни
услуги на лица и деца с увреждания . Целевите групи, които са включени в
проекта, са лица с увреждания на които им е определен от ТЕЛК 90% или
над 90% Т Н Р с Ч П и деца с определен от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК 50% или над 50
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% степен на увреждане с чужда помощ или 100% степен на увреждане.
Механизма лична помощ продължава да действа и в момента, като обслужва
22 потребители на услугата.
Заетост и обучение на хора с трайни увреждания, която е с
продължителност две години - до 09.10.2022 година и по нея е назначено 1
лице с трайни увреждания.
От 07.08.2020 г. до 07.12.2020 г. стартира Регионална програма
за заетост на община Георги Дамяново – 2020 г. с продължителност
четери месеца. Основната цел на програмата е осигуряване на достъп до
работни места на безработни лица от групи в неравностойно положение на
пазара на труда, както и създаване на възможности за трудова и социална
интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда. Общият
брой безработни лица включени в програмата през 2020 година са 4 бр.,
като основните дейности по програмата включват хигиенизиране, събиране и
извозване на отпадъци, почистване на сняг и лед по улиците, тротоари и
площади през зимния период, почистване на отводнителни канавки с цел
превантивни мерки предпазване от затлачвания и наводнения на дворове,
къщи и др.
Дом за пълнолетни лица с психически разстройства с. Говежда
в община Георги Дамяново продължава да развива дейността си през
2020 год. В него са настанени хора с психически проблеми, за които
близките им нямат възможност да се грижат. Капацитета на дома е 70 души и
работи с пълен капацитет. Също така потребителите са под постоянна
медицинска грижа.
Център за настаняване на деца от семеен тип без увреждане
с.Гаврил Геново община Георги Дамяново също продължава да развива
дейността си и през 2020 год. В него са настанени деца в риск, за който се
полагат непрекъснати грижи наподобяващи семейна среда. Капацитета на
центъра е 15 деца и работи с пълен капацитет.
ЦСРИ за деца и възрастни и Защитено Жилище за хора с
психически разстройства – От вписването в стратегията Общината е
искала и е кандидатствала за разкриване на тази дейност, но поради това,
че трябва да има нов сграден фонд или да напрани реконструкция на стара
сграда за което не е имала отворена ОС по която да кандидатства не е
успяла да стартира по исканата СУ и за това по нея няма реализация от
страна на Община Георги Дамяново.
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
компонент 2 – съвместно с община Бойчиновци - от 01.09.2019 до
01.12.2020 г. съвместно с Община Бойчиновци е предоставяна горе
посочената услуга на територията на община Георги Дамяново по която са
обслужвала 19 потребителя от селата Меляне, Главановци и Говежда.
Услугата се предоставя в домашна среда като на потребителите им е
осигурено медицинско лице и социален работник които да ги посещават и
обслужват.
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
компонент 3 – съвместно с община Бойчиновци - от 01.05.2020 г. до
31.12.2020 г. съвместно с Община Бойчиновци е предоставяна горе
посочената услуга на територията на община Георги Дамяново по която са
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обслужвала 18 потребителя от селата Меляне, Георги Дамяново, Гаврил
Геново, Видлица и Говежда. Услугата включва пазаруване, плащане на
битови сметки, съдействие при посещение на лечебни заведения, личен
лекар и др.
Нова възможност за младежка заетост – от 01.05.2020 до
24.02.2021 г. е осигуряване на работа на 4 младежи до 29 години.
Обучение и заетост на хора с увреждания етап 1– от 01.12.2018
г. до 01.12.2020 г. е осигурена заетост на 2 лица с трайни увреждания за
период от две години.
Обучение и заетост на хора с увреждания - етап 2 – от 01.05.2019
г. до 02.06.2021 г. е осигурена заетост на 13 лица с трайни увреждания за
период от две години.
Национална програма предоставяне на грижи в домашна среда
– от 13.05.2020 г. до 31.12.2021 г. е осигурена работа като лични асистенти
на 13 безработни лица който да полагат грижи хора в надтрудоспособна
възраст и в невъзможност за самообслужване в домашна среда

Община Лом

Планирани социални услуги:
1. Увеличаване капацитета на Дом за възрастни хора с умствена
изостаналост в гр. Лом от 35 на 40 места. Целева група: лица с умерена,
тежка или дълбока умствена изостаналост, установена с експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.
2. Поетапно намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от
родителска грижа от 7 до 18/20 г. в гр. Лом. Целева група: деца от 3 до 18 г.
или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.
3. Разкриване на Център за обществена подкрепа гр. Лом от
01.06.2016 г. с капацитет 50 места и целева група: деца и семейства в риск.
4. Разкриване на Наблюдавано жилище гр. Лом, с капацитет 10 места
и целева група: лица, напускащи специализирани институции, преходно или
защитено жилище.
5. Разкриване на два Центъра за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания гр. Лом, с капацитет по 15 местаи целева
група: деца и младежи.
6. Разкриване на Дневен център за деца с увреждания в община Лом,
с капацитет по 20 местаи целева група: деца с увреждания.
7. Разкриване на Защитено жилище за възрастни хора с умствена
изостаналост в община Лом, с капацитет по 10 местаи целева група:
възрастни хора с умствена изостаналост.
8. Разкриване на два Центъра за настаняване от семеен за възрастни
хора с психични разстройства или деменция гр. Лом, с капацитет по 15
местаи целева група: възрастни хора с психични разстройства или деменция.
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9. Разкриване на Център за развитие на общностни в община Лом, с
капацитет по 50 места и целева група: деца и семейства с проблеми в
образованието.
От планираните за разкриване седем нови социални услуги в община
Лом е открит и функционира Центъра за обществена подкрепа, като
делегирана от държавата дейност. За увеличаването на капацитета на Дома
за пълнолетни лица с умствена изостаналост е направено предложение до
Изпълнителния директор на АСП, което е отказано. Във връзка с
планираното поетапно намаляване на капацитета на Дома за деца лишени от
родителска грижа, през м. декември е направено предложение за закриване
и специализираната институция е закрита със заповед на Изпълнителния
директор на АСП.
1. ЦОП - разкрит на 01.06.2016 г. с капацитет 50 места, целева група
– деца и семейства в риск;
2. Дейностите по подготовката за разкриване на ЦОП са извършени с
идентифициране на източници на финансиране и избор на подходящо
местоположение. Предвидено е до 2020 г. ЦОП - Лом да достигне пълен
капацитет - 70 и предполагаем брой ползватели за година около 180 – 200
души, обхващайки общините Брусарци и Медковец, както и разкриване на
филиал на ЦОП - Лом в община Брусарци;
3. Приемна грижа – 55 деца, настанени в приемни семейства;
4. Здравни медиатори – 3 бр.;
5. Община Лом – в грижа за децата, финансиран от ОП "Развитие на
човешките ресурси" 2014-2020, процедура: BG05M9OP001-2.004 „Услуги за
ранно детско развитие“;
6. “Приеми ме 2015“, финансиран по ОП "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020, процедура: BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“;
7. Личен асистент – проект “Независим живот”;
8. Личен асистент – проект НП АХУ.

Действащи социални услуги през 2020г.
1. Дом за пълнолетни лица с деменция - Специализирана институция с
капацитет 50„Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Добри дол е разкрит
през 1968 г., като първоначално е бил само за жени със сениална деменция.
В по-късен етап е станал дом за мъже и жени с различни форми на
деменция.
2. Дом за стари хора - Специализирана институция с капацитет 25„Дом за
стари хора” е разкрит през 2002 г., като филиал на „Дом за възрастни хора с
деменция”-с. Добри дол, със писмо от МТСП с изх. № 0600-310/27.11.2002
год., в сила от 01.11.2002 год.
3. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - Специализирана
институция с капацитет 50 Година на разкриване на социалната услуга
– ДПЛФУ – с. Орсоя е основан на 01.11.1960 г. като Дом за стари хора. При
попълване на капацитета с инвалиди от северозападна България прераства в
Дом за инвалиди. През 1987 г. е започнато изграждането на нова сграда в
кв. Младеново на гр. Лом, където функционира до 1995 г., когато е
преместен в бившето Държавно Земеделско Стопанство на с. Орсоя. През
2002 г. по Проект на Директора на ДВХФУ - Тони Михайлов с любезното
съдействие на проф. Минко Балкански и Елен Горгачева – Париж е направен
ремонт от Фондация Лорд Михелхам – Женева, като базата е напълно
обновена и модернизирана. През 2013 г. е изграден нов кухненски блок по
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проект на Община Лом. Ежегодно се извършват ремонтни дейности, свързани
с освежаване на спалните помещения и общите части на сградите в дома.
През 2017 год. домът е преименуван от ДВХФУ в ДПЛФУ.
4. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост -Специализирана
институция с капацитет 35 Домът е открит от 1960 г. и е бил на издръжка на
Община Лом. Първоначално започва да функционира като ДЖУУИ, а след
време се трансформира в ДЛУУИ. През 2000 г. домът става смесен и се
обособява като ДВУИ. До 31.05.2006 г. функционира като едно цяло с ДВФУ
– с.Орсоя. От 01.06.2006 г. се обособява като самостоятелна специализирана
институция и до момента функционира като Дом за пълнолетни лица с
умствена изостаналост.
5. Домашен социален патронаж -Социална услуга в общността с капацитет
210 Услугата е разкрита през 1979 година с решение на Общински съвет –
гр.Лом, с капацитет- 60 потребители и през годините се увеличава до 210
потребители към момента
6. Център за временно настаняване - Услугата е разкрита през 1997 г. с
решение на Общински съвет гр. Лом.Социална услуга в общността
от
резидентен тип с капацитет 10
7. Дневен център за стари хора Първи етап: През 2007 г., е разкрита по
проект „Грижа и подкрепа за нашите деца и родители в Община Лом“ с
Договор №BG051PO001-5.3.07-0184-C-0001.
Проектът е осъществен с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.
Втори етап: След приключване на проекта социалната услуга преминава
като държавно делегирана дейност, със Заповед №РД 01-14/08.01.2009 г. на
Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.01.2009 г.
След извършен мониторинг от страна на Инспекторатът на Агенция за
социално подпомагане,
със Заповед №РД01-1434/25.07.2018 г. на
Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.08.2018 г. капацитетът е
намален на 33 места.
8. Дневен център за стари хора Първи етап: През 2009 год. е разкрита от
Фондация „ Жени за Лом“ с партньорство на Община Лом, финансиран от
Европейския съюз по програма ФАР 2006.
Втори етап: След приключване на проекта със Заповед № РД 01137/03.02.2010 год. на Изпълнителния Директор на АСП, Дневен център за
стари хора е разкрит като държавно делегирана дейност, считано от
01.01.2010 год., с капацитет 40 места. След извършен мониторинг от
Инспекторатът към Агенция за социално подпомагане, със Заповед № РД01105/24.01.2013 год. е намален капацитета на услугата от 40 на 35 места,
считано от 01.02.2013 год.
9. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Нов домнов шанс” Първи етап: Услугата е разкрита през 2009 г. по Програма ФАР
2006, Договор BG 2006/018-343.01.01-1.05 между Община Лом и МТСП.
Втори етап: Като държавно – делегирана дейност е разкрита със Заповед №
РД01-91/ 27.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АСП, на основание
чл.5, ал.1, т.6 и т.8 от Устройствения правилник на АСП, чл.6, т.4 от ЗСП,
чл.36а, ал.1, т.1, ал.2 и ал.5 от ППЗСП, предложение с писмо № 121-
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48/14.01.2010г. от Директор на РДСП – Монтана, Решение № 349, взето с
Протокол № 32/30.07.2009 г. на Общински съвет – Лом.
Трети етап: Със Заповед № РД 01-1590/23.12.2014г. за изменение на
Заповед № РД01-91/ 27.01.2010г. на Изпълнителния директор на АСП,
относно промяна в частта наименование/целева група на основание чл.5,
ал.1, т.6 от Устройствения правилник на АСП, във вр. с чл.36, ал.2, т.7а от
ППЗСП, в сила от 01.01.2015г., предложение № 241-2983 от 18.12.2014г. на
Директор на РДСП – Монтана, Решение № 594 на Общински съвет - Лом,
взето с Протокол № 77 от 28.11.2014г. е открит Център за настаняване на
деца/младежи без увреждания, в сила от 01.01.2015 г.
Четвърти етап: Със Заповед. № РД01- 0630/29.05.2017г. за изменение на
Заповед № РД01- 1590/23.12.2014г на Изпълнителния директор на АСП,
относно промяна в частта наименование /целева група на основание чл.5,
ал.1, т.6 от Устройствения правилник на АСП, във вр. с чл.36, ал.2, т. 4аа от
ППЗСП, в сила от 11.11.2016г., предложение № 30-47092 от 22.05.2017г. на
Директор на РДСП-Монтана, Решение № 239 на Общински съвет - Лом, взето
с Протокол № 31 от 31.01.2017г. е открит Център за настаняване на деца без
увреждания, в сила от 01.06.2017 г. Социална услуга в общността от
резидентен тип с капацитет 9
10.
Център за социална рехабилитация и интеграция - Услугата е
разкрита със Заповед №РД 01-15 от 08.01.2009 г. на Изпълнителния
директор на Агенция социално подпомагане към Министерството на труда и
социалната политика, считано от 01.01.2009 год., с капацитет 40 места.
Със Заповед №РД 01-570 от 28.04.2011 г. на Изпълнителния директор на
Агенция социално подпомагане към Министерството на труда и социалната
политика, считано от 01.01.2011 год., капацитетът на услугата е увеличен
от 40 места на 60 места.
11.
Обществена трапезария –социална услуга в общността по проект с
капацитет 135 за периода 01.01.2020 г.-30.04.2020 г. и с капацитет 151 за
периода 01.05.2020 г.-31.12.2020 г.
12.
Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда
– социална услуга в домашна среда, с капацитет 50 потребители
13.
Личен асистент – социална услуга в общността по ЗЛП, предоставяна
на лица с увреждания първа група с чужда помощ с капацитет 158
14.
Приемна грижа – социална услуга в общността - 33 семейства с
настанени 35 деца
15.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства
- Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с психични разстройства е открит със Заповед № РД 0142/09.01.2013 г. на Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.01.2013
г. с капацитет 15 места. На основание Заповед № РД 01 642/15.05.2014 г. на
Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.04.2014 г капацитетът е
намален на 10 места.
16.
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
„За по-щастливо детство” Първи етап: “Център за настаняване от семеен тип
За по – щастливо детство “ е изграден по Договор BG 051PO001-5.2.060197-C-0001, сключен между Община Лом и АСП на МТСП, с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”20072013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
На 01.01.2011 г. стартираха дейностите по проекта, а на 01.06.2011 г.
започна предоставянето на услугата.
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Втори етап: Със Заповед № РД 01 – 324/ 13.03.2012 г. на Изпълнителния
Директор на АСП е разрешено откриването на ЦНСТ «За по – щастливо
детство», считано от 01.05.2012 г. като държавно – делегирана дейност, с
капацитет 12 места.
17. Център за обществена подкрепа Услугата е разкрита със Заповед
№РД 01-533/03.05.2016 г. на Заместник- изпълнителният директор на
Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната
политика, считано от 01.06.2016 г.
Със Заповед №РД 01-0047/10.01.2016г. на Заместник- изпълнителният
директор на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и
социалната политика, считано от 01.02.2018 г. капацитетът на услугата е
увеличен на 60 лица.
18. Защитено жилище за лица с психични разстройства Първи етапОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз, Проект BG051PO- 5.2.1313-0018-C0001 по схема „Живот в общността” Втори етап- държавно
делегирана дейност, със Заповед № РД 01-752/24.04.2015 год. на
Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.05.2015 год.
Социална услуга в общността от резидентен тип с капацитет 10
19. Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с
увреждания «Мечта» Първи етап: Услугата е разкрита на 01.06.2014 г. по
Проект BG051PO001-5-2-12-0035-C0001 „Център за настаняване от семеен
тип „Мечта“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на
европейския съюз, с капацитет 12+2
Втори етап: Със Заповед №РД-840/19.05.2015 г. на Изпълнителния директор
на АСП преминава като делегирана от държавата дейност, считано от
01.07.2015 г., със запазен капацитет от 14 потребители.
Социална услуга от резидентен тип с капацитет 14
Дейности за социално включване на деца и младежи в социален риск или с
увреждане, настанени в резидентни услуги в община Лом, чрез подкрепа за
личностно съзряване, развитие на талантите и уменията за самостоятелен
живот и участие в местни културни, социални, доброволчески дейности с
целева група: 35 деца и младежи от 3 до 29 г. в риск и с увреждания,
настанени в трите Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Лом
20. Патронажна грижа - Социална услуга в домашна среда с капацитет
91 потребители
21. Преходно жилище - Социална услуга в общността от резидентен тип,
с капацитет 8
22. Дневен център за деца с увреждания - Социална услуга в
общността, с капацитет 30 деца за дневна грижа и 60 места за
консултативни услуги
23. Здравни медиатори- Социална услуга в общността с капацитет – 4
услуги за ранно детско развитие
24.
Център за ранна интервенция на уврежданията - Социална
услуга в общността, с капацитет 30
25. Проект „Осигуряване на топъл обяд в град Лом” с Договор
BG05FMOP001-3.002-0119 за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-
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нуждаещите се лица в България за периода 01.01.2020 г.-30.04.2020 г. на
стойност 30 813,76 лв. и национално финансиране за периода 01.05.2020 г.
– 31.12.2020 г.
26. Проект „Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна
среда“ с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0300002
на стойност 391 165,60 лв. по Процедура „По-добър достъп до
устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги –
интегриран подход на територията на МИГ-ЛОМ“ по ОПРЧР 2014-2020 за
периода 01.03.2020 г.-31.05.2021 г.
27. Механизъм лична помощ по Закона за личната помощ
28. Безвъзмездна финансова помощ по Проект «Открий таланта си» с
Договор № BG05M9OP001-2.009-0041-С01 на Асоциация на доставчиците на
социални услуги в партньорство с Община Лом, финансиран по процедура
„Открий ме“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с
финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд за периода 09.05.2018
г. – 09.04.2020 г. на стойност 147 918,34 лв.
29. Проект «Патронажна грижа в община Лом» с договори за
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0034, BG05M9OP0012.101-0087, BG05M9OP001-2.103-0079,
на стойност 592 590,53 лв. по
Процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с уврежданияКомпонент 2, Компонент 3 и Компонент 4“ по ОПРЧР 2014-2020, за периода
01.08.2019 г. – 02.06.2021 г.
30.Проект «Равен достъп до услуги за всяко дете» с Договор за
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0013-M001
на
стойност 935 324,24 лв по Директна Процедура „Продължаваща подкрепа за
деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето
на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства КОМПОНЕНТ 1
по ОПРЧР 2014-2020 г.
за периода 01.04.2020 г. –
31.12.2022 г.
31. Проект «Равен достъп до услуги за всяко дете» с Договор за
безвъзмездна
финансова
помощ
BG05M9OP001-2.019-0013-M001
по
Директна Процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация
на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и
интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1
по ОПРЧР 2014-2020 г. за периода 01.04.2020 г. – 31.12.2022 г.

Община Медковец
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА - 2007 г. по проект и 2008 г. към
общината, капацитет 20лица
Личен асистент – проект “Независим живот”;
Личен асистент – проект НП АХУ;
Приемна грижа.
Реализирани проекти - Топъл обяд, Приеми ме 2015
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ОБЩИНА МОНТАНА
Планирани социални услуги:
1. Разкриване на Семейно консултативен център /КЗСУ/ – гр. Монтана
финансиран от УНИЦЕФ и община Монтана; целева група: уязвими деца и
семейства от високорискови общности.
2. Разкриване на Център за майчино и детско здраве в гр. Монтана
/КЗСУ/; няма определен капацитет и целева група: непълнолетни майки,
бременни от малцинствени общности.
3. Разкриване на Звено „Майка и бебе” в гр. Монтана /КЗСУ/ с
капацитет 4 места и целева група:бременни жени, майки с деца без
подкрепа.
4. Разкриване на Център за ранна интервенция в гр. Монтана /КЗСУ/ с
капацитет 30 места и целева група:деца с увреждания,майки в риск
отизоставяне на новородени деца.
5. Разкриване на Дневен център за деца с увреждания в гр. Монтана
/КЗСУ/ с капацитет 20 места и целева група: деца с увреждания.
От планираните за разкриване нови социални услуги в община
Монтана през 2016г. са разкрити като делегирани от държавата дейности Звено „Майка и бебе” и Дневен център за деца с увреждания/01.05.2016 г./
Разкрити са и функционират - Семейно-консултативния център и Центъра за
майчино и детско здраве, финансирани от УНИЦЕФ.
По проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
община Монтана реализира Проект „Услуги за ранно и детско развитие”.
Разкрити социални услуги за периода 2015-2020г.
1. Звено

„Майка

и

бебе”

–

капацитет

4

места,

разкрит

на

01.04.2016г., целева група – бременни жени, майки с деца без подкрепа;
2. Център за ранна интервенция – капацитет 30 места, целева група –
деца с увреждания, майки в риск от изоставяне на новородени деца;
3. Дневен център за деца с увреждания към КЗСУ - капацитет 20
места, разкрит на 01.05.2016 г., целева група – деца с увреждания;
4. Семейно – консултативен център, целева група – уязвими деца и
семейства от високорискови общности, подрастващи и млади хора, извън
образование,

заетост

и

обучение,

от

обособени

ромски

общности,

финансиран от УНИЦЕФ;
5. Център за майчино и детско здраве, целева група – бременни,
родилки и деца до 3 години от уязвимите групи – финансиран от УНИЦЕФ;
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6. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания и потребност от постоянна медицинска грижа с капацитет 8
места /КЗСУ/Предоставяне на специализирана медицинска грижа от лекарипедиатри, мед. сестри, рехабилитатори.
7. “Зона заКрила” - социална услуга в общността - Детският център
за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“ въвежда специализиран
подход

и

услуги

за

деца,

жертви

на

насилие,

обединяващи

добри

юридически, медицински, психологически и социални практики с приятелски
към детето процедури и среда.
8. Комплексен подход за ромско включване в община Монтана Проект в партньорство със Швейцарското посолство в РБ - Целевите групи
по проекта обхващат преди всичко децата от 3 до 10-11 години и техните
родители, млади хора, здравно неосигурени жители на ромски кварталиКошарник, Огоста, с. Габровница, бременни, родители с малки деца.
9. Приемна грижа – настанени 42 деца в 36 приемни семейства;
10.Личен асистент – проект “Независим живот”
11.Личен асистент – проект НП АХУ
Проекти на Община Монтана в процес на реализация:
1. “Приеми ме-2015” ОПРЧР
2. “Център за майчино и детско здраве” -УНИЦЕФ
3. “Семейно консултативен център”-УНИЦЕФ
4. Инвестиция в бъдещето-Услуги за ранно детско развитие –ОПРЧР
5. Подкрепа за изграждане на приобщаваща образователна среда в
детските градини на територията на Община Монтана- УНИЦЕФ
6. “Работилница за родители 0-4 г.
Действащи социални услуги през 2020г.
1.

Център за обществена подкрепа в Комплекс за социални

услуги за деца и семейства - Капацитет 60, брой, обхванати ползватели
382в интензивна работа по случаи на деца и семейства в риск.
С основна дейност превенция на изоставяне, подкрепа на семейството при
отглеждане на детето, работа с деца и родители за връщане в училище,
психологически

консултации;

индивидуални

консултации,

мобилен

компонент в работата е специален елемент, семейни конференции; групови
занимания и работа по програми с деца и родители, посредничество и
застъпничество чрез други служби, оценка на нуждите и изготвяне на
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индивидуален план, обучение за родителски умения и семейно планиране,
практическа подкрепа.
2. Център за обществена подкрепа – ползватели за година 220,
Работено е с 220 ползватели с цел широка превенция. Със заповед РД-010932/11.05.2018г. на Изпълнителния директор на АСП е разкрит Център за
обществена
01.06.2018г.

подкрепа
Със

–

Монтана

заповед

с

капацитет

25

места,

РД-01-0647/19.03.2019г.

на

считано

от

Изпълнителния

директор на АСП капацитетът на ЦОП е променен от 25 места на 30 места.
Двата

центъра

работят

с

териториален

обхват

в

общините

Монтана,

Бойчиновци, Якимово, Медковец, Чипровци, Г. Дамяново.
3. Кризисен център за деца, жертви на насилие и трафик
Капацитет

10,

Извършва

психологическо

консултиране,

социално

информиране и консултиране, семейно консултиране, посредничество и
застъпничество чрез други служби, оценка на нуждите и изготвяне на
индивидуален план, обучение за родителски умения и семейно планиране,
практическа подкрепа. На този етап задоволява нуждите

на общините от

областта.
4. Звено “Майка и бебе” в Комплекс за здравно и социални услуги
„Свети Мина“ (КЗСУ) Капацитет 4, е разкрито със Заповед № РД- 01351/28.03.2016 г. на АСП. Заповедта е влязла в сила от 01.04.2016 г.
Предлага превенция на изоставяне на деца (0 до 3 г.). Временно настаняване
до 6 м. на бременни и майки в риск да изоставят децата си, насърчава
родителската

привързаност,

подпомага

млади

майки

чрез

социално,

психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.
5. Дневен център за деца с увреждания и
6. Дневен център за деца и младежи с увреждания.
Общ капацитет 52 , брой специалисти – 20
Ефективно работещи два центъра. Дневен център за деца с увреждания е
създаден през 2001 г. Двата центъра съчетават дейности като превенция на
изоставянето, консултиране, дневна грижа, рехабилитация, логопедична
помощ, информиране и обучение, медицински грижи.
7. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
потребност от постоянна медицинска грижа в КЗСУ
Капацитет 8 , е разкрит със заповед РД- 01-1729/01.12.2015 г. на АСП
Заповедта влиза в сила от 01.01.2016 година.
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8. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания.
Два центъра с капацитет 28, Ползватели на услугата са деца от закрити
специализирани институции, за които няма възможност да бъдат отглеждани
в

биологична

среда,

близки

или

роднини,

приемни

семейства

или

осиновителни семейства. Услуга от резидентен тип, която предоставя
жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от
родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани
възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при
близки и роднини или приемно семейство.
9. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
Капацитет 9, реални потребители 11. Услуга от резидентен тип, която
предоставя благоприятна среда за пълноценното израстване и развитие на
деца, които по една или друга причина са лишени от родителска грижа.
Задоволяват

се

потребности

от

битови,

социални,

образователни

потребности. Висока използваемост на капацитета. Децата, настанени в
центъра, са предимно от област Монтана.
Всички девет услуги, представени дотук, са разкрити като държавноделегирани дейности.
10.

Детски

център

за

застъпничество

и

подкрепа

Зона

ЗаКрила, Капацитет – 40, Въвежда специализиран подход и услуги за деца,
жертви

на

насилие,

обединяващи

добри

юридически,

медицински,

психологически и социални практики с приятелски към детето процедури и
среда. Зона ЗаКрила осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за
деца, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на
работа по случай от момента на получаване на сигнала за насилие и
започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване
на детето жертва и неговото семейство. Всяка кризисна интервенция и
застъпническа подкрепа, медицински услуги, консултиране, информиране и
подготовка за участие в процеса на досъдебното и правораздавателно
производство, се координира от Зона ЗаКрила.
11.

Приемна

грижа

-

УСЛУГА

В

ОБЩНОСТТА,

ПРОЕКТНА

ДЕЙНОСТ
Услугата стартира през 2011 г. Продължава втора фаза на проект “И аз имам
семейство”. Изграден е Областен екип по приемна грижа в изпълнение на
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целите на

“Приеми ме” 2016-2020 г. Проекта е удулжен до 2021 година.

Осем общини на територията на Област Монтана имат споразумения с АСП и
успешно предоставят услугата. Изпълнени са количествените индикатори.
Предоставя се грижа на изоставени деца, на деца в чиито семейства няма
необходимият родителски капаците, на неглижирани деца. В 150 приемни
семейства и семейства на близки и роднини

се отглеждат и възпитават в

семейна среда 190 деца.
12. Проект „Инвестиция в бъдещето” на Община Монтана стартира през
м.09.2016г. Той е продължение на Проект „Община Монтана с лице към
децата – Център за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години и
техните семейства”, финансиран по Проект за социално включване на
Министерството

на

труда

и

социалната

политика,

чрез

заем

от

Международната банка за възстановяване и развитие, който стартира
м.10.2014г. Включени са пет интегрирани услуги, със социален, здравен и
образователен характер, които оказват подкрепа на деца и родители от
община Монтана. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна

програма

„Развитие

на

човешките

ресурси”

2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
„Услуги за ранно детско развитие”. В рамките на процедурата 65 общини
реализират проекти, предоставящи подкрепа на деца в ранна детска възраст
и техните

семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа,

формиране на родителски умения, повишаване на училищната готовност на
децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на
настаняването

на

деца

в

специализирани

институции.

A. Услуги за лица с увреждания, уязвими хора и общности в
неравностойно положение. Грижа за старите хора.
1. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания. Единствената
специализирана институция. Предлага 24-часова грижа – медицинска,
битова, социална. Гарантира равноправното положение на ползвателите и
преодоляване на изолираността, чрез създаване на условия за интегриране в
обществото. Това съответства на техните желания и способности, пълно
зачитане

на

достойнството,

убежденията,

потребностите

и

неприкосновеността им, както и правото им да взимат решения, засягащи
качеството на техния живот и предоставяните грижи. Капацитет – 42 места.
Целогодишна заетост. Материалната база има нужда от сериозен ремонт, за
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да се достигне нужното ниво за стандарта, реални ползватели 49 , капацитет
42
2.

Преходно

жилище

с

целева

група

хора

с

физически

увреждания. Капацитетът на услугата е 8 места. Усилията на специалистите
работещи в услугата са насочени към постепенно извеждане на лицата от
дома. Изграждане на умения за самостоятелен живот.
3. Дневен център за възрастни с умствени увреждания с капацитет
12 места. Основната цел на услугата е да предостави възможности на лица с
увреждания да общуват и да участват в живота на общността, да подпомага
тяхната

интеграция

и

социализация.

С

ползвателите

се

работи

индивидуално и групово в зависимост от нуждите на всеки потребител.
Придобиват умения и навици за трудова дейност и самостоятелен начин на
живот. Налице е материална база за това, както и обучен екип от
специалисти с дългогодишен опит.
4. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост. Настанени са
6 младежи с увреждания.
5. Защитено жилище за лица с психични разстройства. Поредната
услуга развита като проект, а от 2014 г. и до

момента е държавно

делегирана дейност. Капацитет 9 места. Сто процентова използваемост на и
заетост на местата. Интересът към услугата е голям предвид липсата на
места в специализираните институции на територията на Област Монтана.
6. Център за временно настаняване с капацитет 9 места и заетост 7
места. Подсигурен е подслон, храна. Гарантирано е активно посредничество
за намиране на работа. Капацитетът беше намален от 15 на 9 места поради
слабия интерес в летните месеци и ниският процент на целогодишна заетост.
7. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
умствена изостаналост. Ползвателите са лица от закрити специализирани
институции, за които няма възможност да бъдат отглеждани в биологична
среда, или при близки или роднини. Гарантирана е жизнена среда за
пълноценното израстване и развитие. Пълна заетост.
8.

“Домашен

социален

патронаж”

Функционираща като местна дейност, която

и

патронажна

грижа

увеличава ежегодно броя на

ползвателите си в почти всички населени места. Наред с доставката на храна
се предоставят на клиентите на услугата и елементарни битови ремонти,
покупка на лекарства, заплащане на сметки, което е от изключителна
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значимост за застаряващото население на региона. По проекта Патронажна
грижа за увеличени средствата и ще бъдат назначени още 30 сътрудници за
обслужване на хора от уязвими групи. Това са възрастни хора над 65 години
с увреждания, самотни родители с деца до 12 години, лица под карантина.
За тяхна сметка ще им бъде осигурено закупуване на храни, лекарства,
други продукти от първа необходимост, плащане на сметки и съдействие за
получаване на неотложни административни услуги. Сътрудниците ще бъдат
разпределени най-вече в селата от общината, ползватели за 2020г. -815
лица
9. Асистентска подкрепа.
През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги,
настъпи съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги
/ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/,
които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната
политика в социалната сфера, 157 потребители
Асистентската подкрепа се предоставя на:
–

лица

в

надтрудоспособна

възраст

в

невъзможност

за

самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на
намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с
определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за
осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за
грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Община Чипровци
Действащи социални услуги през 2020г.
Услугата ,,Домашен социален патронаж“ продължава и през 2020
година. Общината приготвя и предоставя храна на 105 души – възрастни
хора,

хора

с

увреждания,

ветерани

от

войни

и

военноинвалиди.

Приготвянето на храната се осъществява в гр. Чипровци. Услугата се
предоставя в дома на ползвателя.
Операция ,, Осигуряване на топъл обяд в община Чипровци 20162020”,

финансирана

от

Фонд

за

Европейско

подпомагане

на

най-
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нуждаещите се /ФЕПНЛ/ към МТСП (Министерство на труда и социалната
политика), предоставя безплатна храна за обяд на следните целеви групи:

От 04 май 2020 год. стартира целева програма ,, Топъл обяд в
условия на пандемияята от COVID – 19 ”, който се финансира от
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
съфинансирана от Фонд за Eвропейско подпомагане на най-нуждаещи се
лица.

Услугата

се

предоставя

като

продължение

на

обществената

трапезария, като се предлагат топъл обяд на същите целеви групи на 80
потребителя.
През

месец

април

2020

год.

стартира

национална

програма

„Предоставяне на грижи в домашна среда”. Националната програма е
предоставена от Бюрото по труда, проектът е с продължителност 7 месеца и
е свързан с осигуряване на домашен помошник в домашна среда. Целевата
група, която е включена в проекта са хора над 65 г. без телково решение с
невъзможност за самообслужване. Проектът приключи в края на 2020 год.
От месец октомври 2016 год. община Чипровци изпълнява в качеството
си на партньор на Агенция за социално подпомагане проект „Приеми ме
2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 год. Социалната услуга по проект ”Приеми ме 2015”
продължи и през 2020 г. тя е свързана с предоставяне на грижи за дете,
настанено в приемно семейство или отглеждане на дете от професионално
приемно семейство. Кметът на общината – партньор сключва договорите с
приемните родители с местоживеене на територията на общината.
През месец март 2020 год. стартира проект „Патронажна грижа в
община Чировци“

с продължителност 6 месеца. Целта на програмата е

подобряване на качеството на живот и възможностите за социално вкючване
на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от
услуги

в

домашна

среда

и

изграждане

на

подходящ

капацитет

за

предоставянето им. Дейноста е предоставяне на услуги за преодоляване
последиците от COVID-19. Доставка на храна, хранителни продукти и
родукти от първа необходимост, вкючително лекарства , залащане на битови
сметки, заявяване и олучаване на неотложни административни услуги.
Осигуряване на транспорт и защитни средства.
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Община Якимово
Планирани социални услуги за 2020 г.на общинско ниво:
Домашен социален патронаж - услугата е предназначена за самотно
живеещи стари хора, хора с увреждания и се финансира от общинския бюджет.
Лична помощ- хора с различни увреждания,нуждаещи се от постоянно
обгрижване в ежедневието си.
Извършени дейности през 2020г. по изпълнението на Общинската
стратегия за развитие на социални услуги в община Якимово:
Домашен социален патронаж –услуга в общността

обслужваща

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

дейности,комплекс

от

социални

услуги

предоставяни

по

домовете,свързани с доставка на храна.Ползвателите на услугата през 2020 г. са
53 бр.
Лична помощ-услуга в общността, намира се в с. Якимово и обслужва
деца или възрастни с трайни увреждания в цялата община.Планираните 31
бр.лични асистенти през 2020 са изпълнени, като същите са по проект на АСП
”Лична помощ” и е социална услуга,която се предоставя в семейна среда от лице
полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане,или за
тежко болен за задоволяване на ежедневните му потребности.
Проекти в процес на реализация
1.ОПРЧ” Патронажна грижа” финансиране от Европейски социален фонд
2.ОПРЧР

„Предоставяне

на

топъл

обяд”-

финансиране

от

Европейски

социален фонд
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Информация
от РУО – Монтана за изготвяне на годишен мониторингов доклад за
2020 г. за изпълнението на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги 2016 – 2020 г.
по Приоритетно направление 1: Повишаване качеството на
живот на уязвими деца и младежи и техните семейства

На територията на област Монтана през учебните 2019/2020 г. и
2020/2021 г. функционират 60 училища, 48 детски градини, 4 центъра за
подкрепа на личностното развитие на деца и ученици, 1 Регионален център
за подкрепа процеса на приобщаващото образование и 2 Центъра за
специална образователна подкрепа - ЦСОП – Берковица и ЦСОП - Лом.
Водещи направления в работата на образователните институции:
1. Утвърждаване на модели, съчетаващи присъственото обучение с
ефективни форми на обучение от разстояние в електронна среда
2. Преодоляване на последиците от COVID -19 в образованието на
базата на натрупания опит
3. Активно изпълнение и устойчивост на напредъка по Механизма за
съвместна

работа

на

институциите

по

обхващане,

включване

и

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
4. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на
резултатите от НВО и ДЗИ
5. Насърчаване

на

извънкласните

дейности

за

преодоляване

на

дефицитите и стимулиране на изявите на учениците
6. Осигуряване

професионално

образование,

съответстващо

на

нуждите на пазара на труда
7. Усъвършенстване
педагогическите

на

специалисти,

професионалната
подкрепа

и

компетентност

мотивиране

за

развитие

на
и

квалификация и насърчаване обмена на добри практики.
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Основни приоритети в дейността на РУО - Монтана
1.

Създаване на условия, координиране, методическа подкрепа и

контрол на реализирането на

водещите направления в работата на

образователните институции
2.

Преодоляване на неграмотността и повишаване на образователните

резултати на учениците
3.

Максимално обхващане и задържане на децата и учениците в

образователната система
4.

Осигуряване

образователните

на

безопасни

институции

и

условия

осигуряване

на
на

обучение
оптимални

и

труд

условия

в
за

обучение в електронна среда
Отчетния период за 2020 г. обхваща две учебни години. През учебните
2019/2020 г. и 2020/2021 г. година, в ситуация на епидемична обстановка
на COVID 19, както и в изпълнение на указания на МЗ и МОН, по дейностите
по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст, продължават основно чрез подаване на
информация от ОД МВР за установяване местонахождението на деца и
ученици,

застрашени

от

отпадане

и

частни

случаи

чрез

физическо

посещение на адрес от представители на образователни институции, РД СП Монтана, ОД МВР – Монтана и РУО - Монтана.
През учебната 2019/2020

година от образователната система са

отпаднали 74 ученици. В края на първия учебен срок на учебната 2020/2021
година – са отпаднали 46 ученици. Учениците са отпаднали поради социални
и семейни причини (12 ученици) и поради голям брой отсъствия по
неуважителни причини (34 ученици).
В училища от областта, децата и учениците с голям брой отсъствия се
посещават от членовете на екипите за обхват с активното участие на
кметовете

и

кметските

наместници,

което

допринася

за

успешното

разрешаване на проблема с безпричинните отсъствия. Създаден е регистър,
в който се отразяват учениците в риск от отпадане и предприетите мерки.
Провеждат се съвместни дейности с Д СП – Отдел „Закрила на детето“ за
установяване статута на всеки ученик с ниска мотивация за учебна дейност
и насочени към предприемане на своевременни мерки и осъществяване на
посещения на адрес на ученици, непосещаващи редовно училище по
неуважителни причини.
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Въпреки трудностите, които екипите срещат при работата с родители на
деца в риск от отпадане в условията на извънредна епидемична обстановка
и преминаване към ОРЕС, са налице и примери за добри практики, насочени
към задържането на децата и учениците в образователната система.
Освен дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца
и

ученици

в

реализирани
допълнителна

задължителна
и

следните

подкрепа

предучилищна

дейности

на

с

личностно

цел

и

училищна

осигуряване

развитие

в

възраст,
на

детските

обща

са
и

градини,

училищата и центровете за личностно развитие:
Дейностите

за

обща

подкрепа

на

децата

и

учениците

в

образователните институции от областта са развити в няколко
аспекта:
- Допълнителни модули за деца, които не владеят български език се
осигуряват в детските градини за деца, които не владеят български език;
- Допълнително обучение по учебни предмети се осигурява с цел
превенцията на обучителните затруднения с акцент върху обучението по
български

език,

включително

ограмотяване

на

ученици,

за

които

българският език не е майчин;
- Допълнителни консултации/дейности по учебни предмети, които се
провеждат извън редовните учебни часове и се осигуряват за ученици, които
срещат затруднения в обучението, въз основа на информацията от входните
равнища по учебни предмети, индивидуалния напредък и наблюдение на
развитието им – дейностите се реализират и чрез национални програми и
проекти;
- Кариерно ориентиране на учениците за информиране, диагностика,
консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на
учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или
професия;
- Занимания по интереси - осигуряват се в училищата, детските градини
и ЦПЛР с цел

развитие на способностите и компетентностите на децата и

учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите,
изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование;
- Поощряване с морални и материални награди - децата и учениците се
поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в
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образователната дейност, в заниманията по интереси и за техния принос към
развитието на училищната общност;
- Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните
затруднения. В детските градини се извършва ранно оценяване на децата,
които включва оценка на развитието и на риска от обучителни затруднения.
В училищата се осъществява превенция на обучителните затруднения,
свързана с осигуряване на допълнително обучение и консултации по учебни
предмети и логопедична работа.
Осигурена допълнителна подкрепа на децата и учениците със
специални образователни потребности в образователните институции
от областта:
На територията на област Монтана през учебната 2019/2020 година
приобщаващото образование се осъществява в 18 детски градини, 41
общообразователни училища, в 7 профилирани и професионални и 2 ЦСОП.
През

учебната

2020/2021

година

приобщаващото

образование

се

осъществява в 18 детски градини, 39 общообразователни училища, в 9
профилирани и професионални и 2 ЦСОП.
В началото на учебната 2019/2020 г. общият брой на децата и
учениците със СОП в област Монтана е 380, от тях: 234 се подпомагат от
специалисти, членове на училищните екипи и на 146 се оказва допълнителна
подкрепа от РЦПППО – област Монтана. В края на учебната 2019/2020 г.
броят на учениците със СОП е 396, като на 236 ученици е предоставена
допълнителна подкрепа от училищните екипи, а от РЦПППО –Монтана
допълнителната подкрепа е осигурена за 160 деца и ученици.
В началото на учебната 2020/2021 г. общият брой на децата и
учениците със СОП в област Монтана е 444, от тях 249 се подпомагат от
специалисти, членове на училищните екипи, 56 от специалисти на ЦСОП –
Берковица и ЦСОП – Лом и на 139 се оказва допълнителна подкрепа от
РЦПППО – област Монтана. В края на учебната 2020/2021 г. броят на
учениците със СОП е 474, като на 261 е предоставена допълнителна
подкрепа от училищните екипи, на

56 от двата ЦСОП и от тях на

допълнителна подкрепа от РЦПППО –Монтана са 157 деца и ученици. В
съответствие с приоритетите в областта на приобщаващото образование
продължават дейностите по проекти в пилотните детски градини и училища
от областта. Основна цел, която си поставят педагозите е осигуряването на
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подкрепяща среда за равен достъп до образование и отварянето на
образователната

система

за

осъществяването

на

приобщаващото

образование, включително и чрез информационните и комуникационни
технологии.

Техният опит допринася за реализирането на заложените

дейности в процеса на приобщаване. В част от училища са изградени
модерни ресурсни кабинети, оборудвани с компютърна техника, помагала,
методически указания и друга литература. Периодично се провеждат
обучения, семинари, тренинги с членовете на ЕПЛР.
Училищните

екипи

за

подкрепа

на

личностното

развитие

и

специалистите от РЦПППО – Монтана, ЦСОП – Берковица и ЦСОП - Лом,
които подкрепят в процеса на приобщаване децата и учениците със СОП
целогодишно прилагат в практиката си иновативни методики и подходи. По
достъпен за децата начин провокират желанието и интересът им към
учебната дейност. Именно това допринася за по-успешно усвояване на
новото учебно съдържание. При активно включване от страна на родителите
като партньори в учебния процес се постигат много добри резултат.

Реализирани и приключили проекти от предходните
години обхванати в стратегията:
Берковица





По програма „Активиране на неактивни лица в Община Берковица“ има
разкрито 1 работно място за срок от 3 години - до 31.12.2020г.
Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Берковица 2016-2019 г.“
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“,
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016г.“ BG05FMOP001-3.002-0067C01.
По проекта се предоставя топъл обяд на 40 /четиридесет/ крайно нуждаещи
се лица с цел предотвратяване попадането на лицата в институции или
социални заведения. Лицата, които са включени в проекта са : лица и
семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;
лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,
становено от съответната дирекция социално подпомагане; самотно живеещи
лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда
си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж или
възраст, за инвалидност, наследствени пенсии. Периода на проекта е от
12.09.2016г. до 31.12.2019г.
Проект “Обединени усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение
на трудовия пазар в трансграничния регион” по програмата Интеррег - ИПП
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за трансгранично сътрудничество България-Румъния. Приоритетна ос 4:
Квалифициран и приобщаващ регион, Специфична цел 4.1: Създаване на
интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността
на работната сила. Номер на проекта 16.4.2.056/15.03.2016г. Общата
стойността: 155 280 евро, стойността на Община Берковица е 32 137,35 евро
/2 % от стойността на бюджета са собствени средства/. Проектът е насочен
към иновативни мерки за подпомагане на хората в неравностойно положение
от Община Берковица, България и Община Крайова, Румъния на трудовия
пазар и трансгранична мобилност. Община Крайова е водещият партньор по
проекта, а Община Берковица е партньор.
 Проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи
помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда
на детско заведение - V детска градина, ж.к. Изгрев, гр. Берковица“ по
процедура
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
№BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за
деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, регистрирано
с № BG16RFOP001-5.001-028. Чрез преустройство, реконструкция, ремонт и
оборудване на съществуващи помещения в сградата на бившето детско
заведение, е изграден нов дневен център за деца с увреждания, като са
създадени условия за оказване на подкрепа на 30 деца и техните семейства.
Целта е постигната чрез следните дейности: Осъществяване преустройство,
реконструкция и ремонтни дейности на сградата, в която ще бъде
предоставяна социалната услуга; Изграждане и оборудване за достъпност на
средата вкл. дворните пространства; Обзавеждане и оборудване на
помещенията в Дневния център; Осигуряване на информираност и
публичност. Проекта се изпълнява от 13.12.2017г. до 13.12.2019г. Общата
стойност на проекта е 425 000.00 лв.
 „Регионална програма за обучение и заетост” – през 2019г. са назначени 8
/осем/ човека.Целите на програмата са подобряване жизнената среда,
социалния статус на населението и облика на населените места.
 Проект „Ние също можем“- назначен един човек за три месеца през 2019г.
 Проект „Ние също можем-2-2019г.“ от Националния план за действие по
заетостта през 2019г. Обучават се 12 безработни лица по Професионална
компетентност професия „Работник в озеленяването“
 Проект „Работа“, изпълняван в периода 08.10.2018г. до 08.10.2019г. бяха
назначени 15 градинари: 14 лица в гр. Берковица и 1 лице в с. Бързия.
 Проект
„Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на
Домашен социален патронаж – гр. Берковица“
към Фонд „Социална
закрила“.
 С цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги в общността
„Домашен социален патронаж” и „Обществена трапезария”, е осигурено
подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което ще
създаде условия за ергономичен работен процес, подготовка и предлагане на
храна с добри вкусови качества, при намалени режийни разходи. Проекта се
изпълнява в периода м. юни-декември 2018 г.
 Проект „Създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална
услуга в Община Берковица” съгласно договор № BG05M9OP001-2.002–
0075–C001, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
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помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, общата стойност на проекта
е 496 846,00 лева., продължителност 22 месеца.
По проекта са изпълнени следните дейности: Разработване на Правила за
дейността на Център за предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда; Изготвяне на оценка на потребностите;
Предоставяне на интегрирана социална услуга; Обучение на екипа за
предоставяне на интегрирана услуга; Мотивационна и психологическа
подкрепа на персонала, предоставящ социални услуги. Като резултат:
Предоставена е социална услуга в домашна среда на 101 бр. потребители.
Сключени са 106 бр. трудови договори със социални работници,
предоставящи услугата.
Проект "Изграждане на Семейно-консултативен център“ – бенефициент
Община Берковица, в партньорство с Община Вършец, финансирана от
УНИЦЕФ–България. Проектът е на стойност 153 000 лева.
Семейно–консултативен център работи като интегрирана социална услуга от
месец март 2016 г. в кв.Раковица, а от април 2019 г. Семейно-консултативен
център – Берковица е с статут - държавно-делегирана дейност и продължава
функционирането си като Център за обществена подкрепа - кв. „Раковица“.

Бойчиновци
-

-

„Нови възможности за грижа” по ОП „РЧР”
„Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на ДСП – гр.
Бойчиновци
2016 -2018 г.
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” –
„Независим живот” по ОП „РЧР”

2016 – 2019 г.
Проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, финансиран по ОП ”За
храна и /или основни материали”, безвъзмездно подпомагане от Фонд за
Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ФЕПНЛ/ със срок на
изпълнение до 31.12.2019 г.
- Регионална програма за заетост на област Монтана за 2017 г.
-

2017 г. – 2018 г.
- Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа”
- Национална програма „Помощ за пенсиониране”

2017 г. – 2019 г.
- Проект „Обучение и заетост за младите хора” по ОП „РЧР”
2018 г.
- Проект „Осигуряване на заетост за хора с увреждания”
- Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания МТСП
2019 г.
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- Проект „Обучение и заетост за младите хора” за хора с увреждания по ОП
„РЧР”

2019 г. – 2020 г.
-Проект BG05M90PO001-2.0 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания-Компонент 2” по ОП „РЧР” в партньорство с община Георги
Дамяново

2020г
Домашен помощник
- НП „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Интегрирани услуги за хора
с невъзможност за самообслужване и за хора с увреждане за осигуряване на
дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в домашна среда.

Брусарци
Община Брусарци предоставя социалната услуга Топъл обяд на 70
потребители по Операция ТИП 3: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл
обяд в община Брусарци -2016”. Дейността на трапезарията стартира през
2016 г. и приключи на 31.12.2019 г.

Вълчедръм
През 2016 година Община Вълчедръм е работила по следните програми,
финансирани от Агенцията по заетостта:










Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 7 работни места;
Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”
– 1 работни места;
Регионална програма за заетост – 14 работни места;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, „Обучение и
заетост на младите хора” – 55 работни места;
Със собствени средства по Регионална програма за заетост за 6 месеца са
разкрити 48 работни места;
Обществената трапезария по договор с Фонд „Социална закрила” е
функционирала за времето от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г.;
Изпълняване дейности финансирани от Агенция за социално подпомагане
по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се
лица на Европейския съюз, процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на
топъл обяд – 2016”;
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9ОP001-2.002-0155-С001 по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002 „Независим
живот” между Община Вълчедръм и Министерство на труда и социалната
политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти” за осигуряване изпълнението на дейностите по
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проект „Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в
общността и в домашна среда в Община Вълчедръм” по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. осъществявана с
финансовата подкрепа на Европейския съюз.
През 2017 година Община Вълчедръм е работила по следните програми,
финансирани от Агенцията по заетостта:










Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”
– 2 работни места;
Регионална програма за заетост – 23 работни места;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица,
Компонент 2 – 51 работни места;
Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа”
– 132 работни места;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Обучение
и заетост на младите хора” – 8 работни места;
“Домашен социален патронаж” с капацитет 70-90 лица;
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9ОP001-2.002-0155-С001 по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002 „Независим
живот” между Община Вълчедръм и Министерство на труда и социалната
политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти” за осигуряване изпълнението на дейностите по
проект „Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в
общността и в домашна среда в Община Вълчедръм” по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. осъществявана с
финансовата подкрепа на Европейския съюз;
От 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. е изпълняван Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002-0155-С001 по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” между Община Вълчедръм и
Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти” за осигуряване
изпълнението на дейностите по проект „Център за почасови интегрирани
услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община
Вълчедръм” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
2014-2020 г. осъществявана с финансовата подкрепа на Европейския
съюз.

През 2018 г. Община Вълчедръм е разкрила 280 работни места по
следните програми, финансирани от Агенцията по заетостта:








Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”
– 4 работни места;
Регионална програма за заетост – 12 работни места;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица,
Компонент 2 – 35 работни места;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Работа” –
129 работни места;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Обучение
и заетост на младите хора” – 94 работни места;
Национална програма „Активиране на неактивни лица” – 3 работни места;
Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 2 работни места;
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Стажуване по чл. 36, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта– 1
работно място;
“Домашен социален патронаж” с капацитет 70-90 лица;
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9ОP001-2.002-0155-С001 по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002 „Независим
живот” между Община Вълчедръм и Министерство на труда и социалната
политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти” за осигуряване изпълнението на дейностите по
проект „Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в
общността и в домашна среда в Община Вълчедръм” по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. осъществявана с
финансовата подкрепа на Европейския съюз;
Предоставяне на социални услуги в общността „личен асистент”,
„социален асистент и „домашен помощник” през 2018 г. на основание
Споразумение за изпълнение на Постановление на Министерски съвет
№332/20.12.2017г., подписано между Агенция социално подпомагане и
Община Вълчедръм.

През 2019 г. Община Вълчедръм е разкрила 123 работни места по следните
програми, финансирани от Агенцията по заетостта:















Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”
– 6 работни места;
Регионална програма за заетост – 12 работни места;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 8
работни места;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект ”Обучения
и заетост” – 12 работни места;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект
„Младежка заетост” – 78 работни места;
Национална програма „Активиране на неактивни лица” – 3 работни места;
Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 3 работни места;
Стажуване по чл. 36, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта– 1
работно място.
“Домашен социален патронаж” с капацитет 70-90 лица;
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9ОP001-2.002-0155-С001 по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002 „Независим
живот” между Община Вълчедръм и Министерство на труда и социалната
политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти” за осигуряване изпълнението на дейностите по
проект „Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в
общността и в домашна среда в Община Вълчедръм” по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. осъществявана с
финансовата подкрепа на Европейския съюз;
Предоставяне на социални услуги в общността „личен асистент”,
„социален асистент и „домашен помощник” през 2019 г. на основание
Споразумение за изпълнение на Постановление на Министерски съвет
№344/21.12.2018 г., подписано между Агенция социално подпомагане и
Община Вълчедръм;
Проект "Приеми ме 2015" финансиран по Оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси 2014 - 2020 г.”.
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През 2020 г. Община Вълчедръм е разкрила 156 работни места по следните
програми, финансирани от Агенцията по заетостта:

















Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”
– 2 работни места;
Регионална програма за заетост – 28 работни места;
Програма за „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания” – 2
работни места;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект ”Обучения
и заетост” – 12 работни места;
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект
„Младежка заетост” – 112 работни места;
Национална програма „Активиране на неактивни лица” – 3 работни места;
Проект „Модернизиране на оборудването и обзавеждане на Дом за
пълнолетни лица със сетивни нарушения град Вълчедръм“, финансиран от
Фонд „Социална закрила” на стойност 34 949,60 лв.;
“Домашен социален патронаж” с капацитет 70-90 лица;
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9ОP001-2.002-0155-С001 по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002 „Независим
живот” между Община Вълчедръм и Министерство на труда и социалната
политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти” за осигуряване изпълнението на дейностите по
проект „Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в
общността и в домашна среда в Община Вълчедръм” по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. осъществявана с
финансовата подкрепа на Европейския съюз;
Механизъм лична помощ - в изпълнение на Закона за личната помощ през
2020 г. Община Вълчедръм предоставя услугата на 110 лица, за 91 от
които се грижат техни близки и роднини;
Предоставяне на грижи в домашна среда по Национална програма
“Предоставяне на грижи в домашна среда“, съгласно сключен договор №
508-0106-20-11024, между Община Вълчедръм и Агенция по заетостта.
През 2020 г. са назначени на длъжност „Домашна помощница“ 32 лица,
които са предоставяли грижа в домашна среда на 35 потребителя;
В периода 16.03.2020 г. – 31.12.2020 г. Община Вълчедръм изпълнява
проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
Община Вълчедръм“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M9OP001-2.101-0165-C01, финансиран от Оперативна програма
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020, схема за безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”;
Проект "Приеми ме 2015" финансиран по Оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси 2014 - 2020 г.”.

Вършец
През 2019 г. продължиха дейностите по предоставяне на социалните
услуги Домашен социален патронаж, проект „Осигуряване на топъл обяд в
община Вършец 2016 - 2020”, ЦНСТ, „Домашен помощник“, които обхващат
гр. Вършец и всички села от общината.
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Георги Дамяново
1. Операция тип 3: „осигуряване на топъл обяд“ процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05fmop001-3.002
„осигуряване на топъл обяд-2016-2020.
2. Административен договор № G05M9OP001-2.040”патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания-компонент 2”.
3. Административен договор BG 05M9OP001-2.040-0123 ”патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания-компонент 3”.
4. Регионална програма за развитие.
5. Обучение и заетост на хора с увреждания – 1.
6. Национална програма „предоставяне на грижи в домашна среда”
Стартирала 01.05. 2020 г. и продължаване на дейността до 31.12.2020 г. капацитет 18 бр. домашни помощни

Лом
1.Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване –
финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура:
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“;
2. Осигуряване на топъл обяд в град Лом, финансиран от Oперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура:
BG05FMOP001-3.002 -"Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020";
3. Проект «Патронажна грижа в община Лом» с договор за безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.101-0087, по Процедура “Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3 по ОПРЧР 20142020 г.
4.Целево подпомагане с топъл обяд в община Лом, финансиран от Целева
програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“
със следните договори:
№ФС01-0564/30.04.2020 г.;
№ФС01-0855/25.06.2020 г.;
№ФС01-1287/28.10.2020 г.
5.Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности,
засегнати от кризата с вируса COVID-19. Договор за дарение
№101-1
/07.05.2020 г. за закупуване на хранителни продукти от Български
дарителен форум.

Чипровци
- ,,Обществена трапезария“;
- Операция ,,Осигуряване на топъл обяд в община Чировци 2016-2020 г.“;
- ,,Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността и в
домашна, среда общинаЧипровци“;
-,,Национална програма за заетост професионално обучение на хора с
трайни увреждания“ ;
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-,,Регионална програма за заетост и обучение на община Чипровци – 2016
г.“;
- Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа“;
- ,,Възраждане на занаятите в Северозапада“;
- ,,Предоставяне на грижи в домашна среда“;
- ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент
3“;
- ,,Топъл обяд в условията от COVID-19“

Промяна в капацитета на социалната услуга
за периода 2016-2020г.
БЕРКОВИЦА
- „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ“ гр. Берковица, ул. Ашиклар №7 -Капацитетът на СУ е намален от 15 на 13
деца от 01.03.2020 г.
- ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С
УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – град Берковица, ул.Стефан Стамболов №34А
Социалната услуга е разкрита на 01.09.2015 година за 12 потребителя
от 30.03.2016 год. на АСП капацитета е променен на 14 потребителя.
- ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - гр.Берковица, ул.Ашиклар №7 –
разкрит е през 2014г. с капацитет 30 потребители. През 2018г. капацитетът
на ЦОП е увуличен от 30 на 50 потребители.
-

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - кв. РАКОВИЦА, гр.Берковица, ул.
„Първи май“

Социалната услуга стартира дейността си като Семейно-консултативен
център, по проект на УНИЦЕФ. Като Център за обществена подкрепа –
социална услуга в общността с капацитет 30 места (държавно делегирана
дейност) работи от 01.04.2019г.
- Дневен център за стари хора Първи етап: През 2007 г., е разкрита по
проект „Грижа и подкрепа за нашите деца и родители в Община Лом“ с
Договор №BG051PO001-5.3.07-0184-C-0001.
Проектът е осъществен с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.
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Втори етап: След приключване на проекта социалната услуга преминава
като държавно делегирана дейност, със Заповед №РД 01-14/08.01.2009 г. на
Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.01.2009 г.
След извършен мониторинг от страна на Инспекторатът на Агенция за
социално подпомагане,
със Заповед №РД01-1434/25.07.2018 г. на
Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.08.2018 г. капацитетът е
намален на 33 места.
Социална услуга в общността с капацитет 33
- Център за обществена подкрепа - В Общинската стратегия бе заложено
разкриването на Център за обществена подкрепа през 2016г., с капацитет 50
потребители.
Дейностите по подготовката за разкриване на ЦОП са
извършени с идентифициране на източници на финансиране и избор на
подходящо местоположение. Предвидено бе ЦОП - Лом да започне да
функционира през 2016 г. и най-късно през 2020 г. да достигне пълен
капацитет - 90 и предполагаем брой ползватели за година около 180 – 200
души, обхващайки и общините Брусарци и Медковец, както и разкриване на
филиал на ЦОП - Лом в община Брусарци. През 2018г. със Заповед № РД 010047/10.01.2018г. на Заместник изпълнителния директор на Агенция за
социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика,
считано от 01.02.2018г. капацитетът на услугата е увеличен на 60 лица.
През 2019 г. с Решение на Общински съвет –Лом е гласувано и прието
капацитетът на услугата да се увеличи от 60 на 70 потребители за през 2020
г.

ЛОМ
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични
разстройства - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства е открит със Заповед № РД 01-42/09.01.2013 г. на
Изпълнителния Директор на АСП, считано от 01.01.2013 г. с капацитет 15
места. На основание Заповед № РД 01 642/15.05.2014 г. на Изпълнителния
Директор на АСП, считано от 01.04.2014 г капацитетът е намален на 10
места.

Домашен социален патронаж -Социална услуга в общността с капацитет
210 Услугата е разкрита през 1979 година с решение на Общински съвет –
гр.Лом, с капацитет- 60 потребители и през годините се увеличава до 210
потребители към момента

Обществена трапезария –социална услуга в общността по проект с
капацитет 135 за периода 01.01.2020 г.-30.04.2020 г. и с капацитет 151 за
периода 01.05.2020 г.-31.12.2020 г.
МОНТАНА
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Център за обществена подкрепа Със заповед РД-01-0647/19.03.2019г. на
Изпълнителния директор на АСП капацитетът на ЦОП е променен от 25 места
на 30 места.

РАЗДЕЛ ІІІ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Специфичните насоки за разработване на целите и приоритетите на
ОПР са развити чрез отчитане спецификата на всяка отделна община, с
фокус

върху

местния

потенциал

и

активност,

съобразяване

с

приоритетите и тенденциите в развитието на европейско, национално и
регионално ниво.
Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода
2016г. – 2020 г. има за задача да очертае стратегическите насоки, с които
общинските

планове

за

развитие

са

се

съобразили.

В

нея

са

идентифицирани общи проблеми и потребности и са определени общи
цели и приоритети за балансирано и устойчиво развитие на цялата
територия, като общините отразяват и интегрират тези цели и приоритети
в своите собствени планове за развитие. Изборът на приоритетите и
целите за развитие на общините от област Монтана

са съобразени с

очертаната в Стратегията за развитие стратегическа рамка. В процеса на
разработване на общинските планове за развитие се определя конкретния
начин за интегриране на общите за областта цели и приоритети на
регионалното развитие, като всяка една община може да направи своя
избор и да адресира само част от приоритетите, които имат пряко
отношение към развитието на общината съгласно нейната специфика.
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По смисъла на Закона за социалните услуги:
2. "Подкрепа в домашна среда" е осигуряване на дейности за предоставяне
на персонална грижа в дома на деца и лица с трайни увреждания и на лица в
надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, насочени към
задоволяване

на

ежедневните

им

потребности

за

самообслужване,

придвижване, преместване, комуникация, домакински дейности, организация
на ежедневието и участие в обществения живот.
3. "Подкрепа в общността" е осигуряване на социална, емоционална и
материална подкрепа на лица и семейства или групи лица със специфични
потребности, които се извършват в средата, в която те живеят или работят.
4. "Информиране и консултиране" по чл. 15, т. 1 е дейност за изследване и
разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за
постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и
обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
5. "Застъпничество" по чл. 15, т. 2 е дейност за подкрепа на лицето да
защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични
правни и административни процедури.
6. "Посредничество" по чл. 15, т. 2 е осъществяване на взаимодействие и
координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на
социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни
институции,

организации

заинтересовано

лице,

и

което

административни
има

нужда

от

органи

в

конкретна

интерес

на

подкрепа

за

реализиране на своите права и потребности.
7. "Терапия" по чл. 15, т. 4 е съвкупност от различни дейности за развиване,
възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения
за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти,
овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на
самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи
дейности за лица във висок риск от социално изключване.
8. "Рехабилитация" по чл. 15, т. 4 е дейност, която има за цел да подобри
физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с
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проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и
развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на
медицинската рехабилитация.
9. "Дневна грижа" по чл. 15, т. 7 е дейност за осигуряване в специализирана
среда на подкрепа индивидуално и в групи за деца и пълнолетни лица с
трайни увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно, чрез която се
осигурява посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с
тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост
от възрастта и личните нужди на лицата.
10. "Резидентна грижа" по чл. 15, т. 8 е дейност за осигуряване на място за
настаняване на деца, младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни
увреждания

и

лица

в

надтрудоспособна

възраст

и

в

зависимост

от

индивидуалните потребности – за осигуряване на 24-часова грижа за
посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на
лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на
живот.
11. "Заместваща грижа" е краткосрочна грижа, която се предоставя за
подкрепа на родители на деца с трайни увреждания, семейства на роднини
или близки, приемни семейства, семейства и лица, които полагат грижа в
домашна среда за пълнолетни лица с трайни увреждания в невъзможност за
самообслужване и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, в
случай че лицата, които обичайно полагат грижата, не могат да я осигурят,
или с цел превенция на раздялата чрез осигуряването на краткосрочна
подкрепа на лицето, което обичайно полага грижата.
12. "Асистент" е лице, полагащо почасови грижи в домашна среда за лица с
трайни увреждания или лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за
самообслужване

с

цел

подкрепа

за

самообслужване,

движение

и

придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на
ежедневни и домакински дейности и комуникация, като за положената грижа
получава възнаграждение.
13. "Ранна интервенция на уврежданията за деца" е специализирана
подкрепа за деца с увреждания и деца в риск от забавяне в развитието до 7годишна възраст и техните семейства, която включва ранно идентифициране
на рисковете за детското здраве и развитие, прилагане на мерки за ранно
въздействие с цел подобряване на състоянието и развитието на децата и за
изграждане на умения за тяхното отглеждане.
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14. "Деца с трайни увреждания" са деца с определени 50 и над 50 на сто вид
и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
15. "Пълнолетни лица с трайни увреждания" са лица с определени 50 и над
50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане.
16. "Възрастни хора в надтрудоспособна възраст" са лица, навършили
определената в чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст
за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
17. "Лица в невъзможност за самообслужване" са лица, които не могат
самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов
характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична
хигиена и хигиена на дома), осъществяване на социални контакти и
включване в живота на общността.
18. "Лица с агресивно и проблемно поведение" са лица с поведение, което
застрашава здравето, живота, безопасността и качеството на живот на
лицето или на околните.
19. "Лица с потребност от постоянно медицинско наблюдение и медицинска
грижа" са лица, които не са в активно болестно състояние за болнично
лечение, но на които здравословното състояние изисква осъществяване
периодично на медицинско наблюдение и медицински манипулации.
20.

"Бездомни

лица"

са

лицата,

които

не

притежават

собствен

или

съсобствен жилищен имот на територията на цялата страна и са останали без
подслон поради инцидентно възникнали обстоятелства, както и лица,
избрали бездомността като начин на живот.
21. "Специализирана среда" е физическо пространство, което осигурява
необходимите материални условия (сграден фонд, оборудване, обзавеждане
и други) за предоставяне на социална услуга.
22. "Временно предоставяне на социални услуги" по чл. 31, ал. 3 е
предоставяне на социални услуги за срок до 6 месеца в рамките на една
календарна година.
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