РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
УТВЪРДИЛ:
Валери Райков Димитров /п/
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение
от членовете на Областната комисия по социална политика

картиране на социални услуги за област Монтана, които да получат
финансиране по ПВУ и оперативните програми за програмния период 2021-2027
относно:

На основание разпоредбите на чл. 18, ал.1 и ал. 2 от Правилника за
устройството и дейността на Комисията по социална политика към Областния съвет
за развитие на област Монтана, както и във връзка с писмо с изх. № РД–33-43(15)/10.09.2021г. беше приложена писмена процедура за неприсъствено вземане на
решение от страна на членовете на Комисията по социална политика.
В отговор на изпратеното до членовете на комисията писмо на Областния
управител, в Областна администрация Монтана постъпиха общо 20 попълнени
неприсъствени формуляра.
1. Преглед на постъпилите решения
В определения срок - 17.09.2021 г. в Областна администрация Монтана
постъпиха общо 20 попълнени, неприсъствени формуляра от изпратените общо 23
членове на Комисията по социална политика.
Въз основа на извършен преглед на получените формуляри беше установено, че
20 члена одобряват представения вариант за картиране на социални услуги за
област Монтана, които да получат финансиране по ПВУ и оперативните програми за
програмния период 2021-2027г.
В рамките на проведената писмена процедура в Областна администрация
Монтана не са получени писмени становища, включващи несъгласия.
Във връзка с предложени различни бройки или тип социални услуги от
индикативното разпределение по първа итерация и след договаряне от общините
Георги Дамяново, Вършец, Берковица и Чипровци са направени мотивирани
предложения за направените от тях промени, както следва:
Община Георги Дамяново:
Община Георги Дамяново е заложила разкриване на 2 броя Център за настаняване
от семеен тип на пълнолетни лица с психически разстройства с капацитет по 30
потребителя общо 60 и Център за социална рехабилитация и интеграция (предоставя
следните социални услуги по ЗСУ: мобилна превантивна общностна работа по чл. 12,
ал. 2, т. 2; социалната услуга информиране и консултиране по чл. 15, т. 1;
социалната услуга застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2; социалната
услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4; социалната услуга обучение за
придобиване на умения по чл. 15, т. 5; социалната услуга подкрепа за придобиване
на трудови умения по чл. 15, т. 6) с капацитет 30 потребителя.
Мотивите за създаването на тези социални услуги на територията на
общината са, че планирането и изграждането на такива центрове е продиктувано от
наличието на трайна тенденция за значително увеличаване на възрастните хора и

лица с увреждания, чакащи настаняване в резидентна грижа от този тип в област
Монтана. В края на 2020 г броят им е увеличен двойно. Проучването показва, че
почти 70 % от чакащите живеят в населените места на област Монтана, а останалите
са от други области.
Към настоящия момент по последни данни на Дирекция социално подпомагане
- гр. Чипровци, чакащи за настаняване са общо 269 бр. с психически разстройства.
Община Георги Дамяново има вече опит в предоставянето на такъв вид социална
услуга, добра материална база и разполага с обучен персонал, които може да
стартира изпълнението на дейностите незабавно за предоставяне на услугата.
Община Берковица:
Община Берковица се стреми да осигури разнообразни и достъпни социални услуги,
отговарящи на потребностите на хората и общностите в риск и допринасящи за
тяхната пълноценна реализация и повишено качество на живот.
Едно от основните направления на работа в социалната политика на Община
Берковица е Социалното включване на лица с увреждания, уязвими хора и общности
в неравностойно положение и грижа за старите хора, чрез гарантиране на достъпа
до качествени социални услуги в общността и развиване на качествени социални
услуги от резидентен тип със среда близка до домашната.
През новия програмен период Община Берковица планира да кандидатства за
изграждане/реконструкция на следните нови социални услуги:
1. Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с
тежки множествени увреждания. Община Берковица планира разкриване
на услугата с капацитет 30 потребители, вземайки в предвид следните
фактори:
- сградния фонд, с който разполага за помещаване на услугата;
- опита, който има при разкриване на такъв тип социални услуги;
- съществуващите социални услуги за лица с увреждания;
- ключовия риск, свързан с набиране на специалисти, които да
предоставят услугата.
2. Център за грижа за пълнолетни лица с деменция, предоставящ социалната
услуга "Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8" с
капацитет 55 потребители, който ще обхваща потребителите на
съществуващия „Дом за пълнолетни лица с деменция“ – с. Бистрилица,
община Берковица, който съгласно § 34, ал. 1 от ЗСУ трябва да бъде закрит
до 1 януари 2035 г.
3. Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без
увреждания, предоставящ социалната услуга "Резидентна грижа за лица в
надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8 с капацитет 78
потребители.
4. Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за
самообслужване
с
потребност
от
постоянни
медицински
грижи
(интегрирана здравно-социална услуга) с капацитет 20 потребители.
5. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи (интегрирана здравносоциална услуга) с капацитет 20 потребители.
Трите центъра за резидентна грижа (с общ капацитет 118 потребители) ще
бъдат разкрити като част от плана за реформиране на „Дом за стари хора с
отделение за лежащо болни “- град Берковица, съгласно § 36., ал. 3 от ЗСУ,
като целта е максимално да бъде запазен съществуващият капацитет на Дома
за стари хора от 150 потребители.
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Около 50 човека са лежащо болните и трудно подвижните потребители на
дома, които ще са потребители на двата Центъра за резидентна грижа - за
пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински
грижи и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от
постоянни медицински грижи.
Домът за стари хора започва да работи и да предоставя социални услуги на
първите си потребители през 1979г. Той поддържа едно добро ниво на
обслужване на потребителите и високо качество на предоставяните социални
услуги на лицата в надтрудоспособна възраст. За това свидетелстват и
желаещите за настаняване, които идват от всички краища на България.
Услугата винаги е работила на пълен капацитет със списък от чакащи за
настаняване.
Всички членове на екипа на Дома (66 броя) са с дългогодишна практика и
необходимата
квалификация,
съответстваща
на
заеманата
длъжност.
Персоналът на дома ще бъде от полза при разкриването на трите нови центъра.
Сградата на ДСХ е масивна, състояща се от 3 триетажни блока. Застроената
площ е 2 850 кв.м., а двора - около 10 дка, представляващ парк с алеи за
разходка, тревна площ, дървета и градински цветя. Част от двора е засадена с
овощни дървета и се използва за трудотерапия. Услугата разполага с добре
поддържана материално-техническа база, която в бъдеще може да бъде
ремонтирана и преустроена за обособяване на новите услуги.
В заключение може да се обобщи, че през новия програмен период Община
Берковица ще работи по реформирането на Дом за стари хора и закриването на
Дом за пълнолетни лица с деменция и разкриването на качествени социални
услуги от резидентен тип на тяхно място, както и по разкриването на новата
социална услуга в общността „Дневен център за лица с увреждания и техните
семейства“.
На този етап Община Берковица отлага разкриването на Център за
социална рехабилитация и интеграция и Общностен център за ранно детско
развитие.
Община Вършец
Извършена е промяна в първоначалното предложение за община Вършец, при
която отпадат предложените бройки във следните видове социални услуги – Център
за социална рехабилитация и интеграция; Дневен център за лица с увреждания и
техните семейства, включително с тежки множествени увреждания и Център за
резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания.
Остават предложени 20 бройки в социална услуга - Общностен център за ранно
детско развитие (предоставя следните социални услуги по ЗСУ: общодостъпни
социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1; мобилна превантивна общностна работа по
чл. 12, ал. 2, т. 2; социалната услуга информиране и консултиране по чл. 15, т. 1;
социалната услуга застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2; социалната
услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4; социалната услуга обучение за
придобиване на умения по чл. 15, т. 5).
Община Чипровци
Социалните услуги в общността са ключов фактор за ефективно социално
включване в борбата с бедността и участието в живота на всички уязвими групи.
Тенденциите по отношение на възрастовата структура показват, че населението на
община Чипровци застарява.
Към настоящия момент населението под трудоспособна възраст има по-малък
относителен дял от този в страната и област Монтана. С нарастването на
населението в над трудоспособна възраст, нараства и търсенето на дългосрочни
грижи сред възрастното население. Проблемът с демографското застаряване
извежда на преден план неоходимостта от взаимодействие между социалните и
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здравните услуги и прилагане на интегриран подход в грижата за възрастните хора и
хората с увреждания.
До този момент в община Чипровци не е имало социални услуги от резидентен
тип.
В тази връзка е желанието да се подпомогнат и разширят възможностите на
лицата нуждаещи се от този тип социални услуги да водят самостоятелен начин на
живот и това да се извършва в специализирани институции в общноста.
2. Заключение
В резултат от проведената неприсъствена процедура Комисията по социална
политика
РЕШИ:
Да одобри предложението за картиране на социални услуги за област
Монтана, които да получат финансиране по ПВУ и оперативните програми за
програмния период 2021-2027, което е неразделна част от този протокол.

ЛАТИНКА СИМОВА: /п/
Заместник областен управител на област Монтана и
Председател на Областната комисия по социална политика
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