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І. СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА: 

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в която се 

извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на 

насилието, отпадане от училище, деинституциализация и реинтеграция на деца, 

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от 

резидентна грижа. В Центъра се извършват: социално и психологическо 

консултиране на деца и семейства в риск, оценяване на родителски капацитет, 

посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/ 

раздяла, оценяване и обучение на бъдещи кандидат- осиновители, консултиране 

и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални 

програми за деца и семейства в риск. 

В ЦОП се прилага програмен подход на работа, като програмите се 

определят на база идентифицираните потребности от интервенция за 

различните целеви групи в общността. 

Дейността на ЦОП е съобразена с изискванията на Закон за закрила на 

детето, Правилника за прилагане Закона за закрила на детето, Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на 

деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, на 

Закона за социалното подпомагане и ППЗСП по отношение на предоставянето 

на социални услуги, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги 



за деца, както и Методика за условията и начина за предоставяне на социлните 

услуги в Център за обществена подкрепа. 

 

ІІ. ЦЕЛИ: 

Главната цел на ЦОП е да способства за утвърждаване и развиване на 

широк спектър от социални услуги за деца и семейства, предоставяни в 

общността на територията на община Червен бряг и региона, в зависимост от 

спецификата на местните нужди.  

Да се повиши благосъстоянието на деца и техните семейства от рискови 

и уязвими групи чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи за 

работа и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 

последици. 

 

ІІІ. МЕТОДИКИ НА РАБОТА: 

Методологията на услугите в ЦОП се базира на българското и 

международно законодателство за закрила на детето и подкрепа на семейството, 

водени от основния принцип – защита най-добрия интерес на детето. 

Предлаганите социални услуги в Центъра се планират и предоставят от 

специализиран екип, насочени по направления, съобразени с индивидуалните 

особености на всеки случай и актуална ситуация. 

Социалните услуги се предоставят след насочване от Дирекция 

“Социално подпомагане” (ДСП), респективно отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) и 

се реализират въз основа на плана за действие, изготвен от социален работник 

към ОЗД. В зависимост от потребностите, потребителите получават 

консултации, помощ и подкрепа от квалифициран екип от специалисти. 

В края на всяка календарна година, екипът на ЦОП-Червен бряг прави 

самооценка на качеството на предоставяните услуги. В съответствие с 

изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за 

деца и въз основа на резултатите от осъществения вътрешен и външен 

мониторинг и контрол, се изготвя актуализиран график на дейностите за всяка 

следваща година. 

 

№ ПЛАН ГРАФИК 2022г. 
ЦОП ЧЕРВЕН БРЯГ 
 

Период на провеждане: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1 Работа по случай/и; групова работа с потребители             

2 Програма за ранно детско развитие, семейно консултиране и 
подкрепа 

            

3 Програма за превенция на изоставянето/ разделянето на деца от 
биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна 
грижа 

            

4 Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, 
настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги 
и в приемни семейства) 

            

5 Програма за подкрепа и консултиране на семейства от общността             

6 Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители             

7 Програма „Превенция на ранните бракове“             

8 Програма за подкрепа на осиновяването             

9 Програма за подкрепа на приемната грижа на местно ниво             

10 Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, 
настанени в резидентни услуги 

            

11 Програма за работа с деца с поведенчески проблеми и техните 
семейства 

            

12 Програма за превенция на отпадане от училище. Работа с деца, 
отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните 
семейства 

            

13 „Фонд за подкрепа на семейства в криза“ като част от програмите 
по превенция и реинтеграция 

            

14 Мобилна социална работа (услуги по осигуряване на достъп до 
социални ресурси) 

            

15 Услуги по превенция на рисковото поведение на деца и младежи 
от общността 

            

16 Провеждане на кампании. Работа с обществеността. Работа с 
местни институции имащи отношение към грижата и закрила на 
децата. Работа с високо рискови общности. 

            

17 Други програми, като: подкрепа на деца с увреждания; подкрепа и 

социализация на деца на улицата, подготовка на деца за 

изслушване в съда и др. 

            

18 Работа с доброволци             

19 Обмяна на опит.             

20 Супервизия на екипа. Професионална подкрепа и консултиране.             

21 Участия на екипа в обучителна програма.             

22 Подготовка на материали, вкл. преводни в подкрепа на дейността 

на потребителите в ЦОП. 

            

23 Публичност.             

24 Технически и финансов отчет.             

25 Други.             

 

 

 

ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 

НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – ЧЕРВЕН БРЯГ  



Бюджетът се формира на основата на делегираните от държавата 

средства по единен финансов стандарт, изчислени при капацитетa на ЦОП. 

Средствата за издръжка на ЦОП се определят ежегодно в съответствие с 

утвърдените стандарти за издръжка на държавно делегирани дейности. 

Разпределението на разходите има за цел по най-ефективен начин да 

обуслови качественото предоставяне на социалната услуга. С оглед 

разнообразния характер на конкретните дейности, произтичащи от социалната 

услуга, промени в конкретните суми и съотношения на разходите е възможен в 

рамките на не повече от 10 (десет) % от съответната група разходи. 

Отчитането на средствата се осъществява при условия на прозрачност, 

законосъобразност и финансова отговорност.  

Всички разходи на Центъра се извършват и доказват срещу 

необходимите разходооправдателни документи – фактури или други документи 

с еквивалентна доказателствена стойност, съгласно националното 

законодателство. Всички разходи следва да са извършени в съответствие с 

принципите за добро финансово управление, гарантиращи по най-добър начин 

качественото предоставяне на социалната услуга.  

Всички разходи се отразяват в счетоводната и данъчна документация на 

Община Червен бряг, чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в 

отделна счетоводна система и могат да бъдат проследявани ясно.  

Всички разходи се анализират надлежно и се отчитат в Община Червен 

бряг. Общината се ангажира за създаване на условия за гарантиране на процес 

на адекватност, ефективност и своевременност на предприетите действия по 

управление на социалната услуга; създаване на регулация за съхранение и 

архивиране на документацията, обвързана с дейността на центровете за 

социални услуги;  

 

V. УЧАСТИЕ НА ПАРТНЬОРИ: 

Община Червен бряг; ДСП Червен бряг; Детски градини; Начални, 

основни и средни училища на територията на Община Червен бряг; Национални 

и над-национални, регионални и местни неправителствени организации и 

сформирования на гражданското общество; Професионални обединения; 

Дирекция “Бюро по труда” Червен бряг; Вътрешно-организационно партниране 

между изградените звена в община Червен бряг и други. 



 

VІ. СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА УСЛУГИТЕ И 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ: 

ЦОП създаде и предоставя социално ориентирана подкрепа на деца, 

родители и семейства от уязвими групи на територията на община Червен бряг; 

допринася за реализация, развитие и усъвършенстване на услугите, 

предоставяни до момента за предотвратяване/превенция на изоставянето на 

деца и настаняването им в специализирани институции; осъществява системна и 

ефективна работа за защита на деца, попаднали в ситуации, опасни за тяхното 

здраве, живот и социализация (интеграция в обществото); продължаване, 

разгръщане и повишаване ефективността на услугите, свързани с интеграцията 

и реинтегарацията на деца, застрашени от социална изолация; засилване на 

връзките с местни национални и международни правителствени и 

неправителствени организации и общности с оглед повишаване качеството на 

услугите; укрепване и развитие капацитета (организационен/институционален, 

материален и професионален), които да подкрепят и подпомогнат семействата в 

грижите за децата им, да повишат капацитета на семейството, развивайки 

уменията им за родителстване и по този начин да предотвратят изоставянето на 

деца и настаняването им в специализирани институции. 

Развитието на спектъра от социални услуги за деца и семейства дава 

възможност да се осъществяват на практика залегналите в българското 

законодателство мерки за закрила на децата в риск. Интегрирането на 

разнообразни услуги и партньори позволява гъвкавост в предоставянето на 

услуги за деца и семейства, така че те да отговарят на потребностите и 

особеностите на общността. ЦОП заявява желанието си да се развива, като 

притегателен център на общността, който работи съвместно с всички държавни 

и общински структури за закрила на детето, както и с НПО, работещи в тази 

насока. 

ЦОП предоставя услуги и подкрепа на деца и семейства в община 

Червен бряг в следните направления: 

 

 

 Превенция: 



- Семейно консултиране и подкрепа – социални, правни, психо-

социални и психологически консултации; подготовка на родителите да се 

грижат за децата си; посредничество за подобряване на взаимоотношенията и 

връзките в семейството, с бащата, родителите на майката/бащата, разширеното 

семейство, подкрепяща среда и др.;  

- Пре-натална и пост-натална грижа – социално консултиране по време 

на бременността и в след родовия период на майки в риск да изоставят децата 

си; 

- Семейно планиране – консултации в сферата на репродуктивното 

здраве; контрацептивни методи; болести, предавани по полов път; проактивен 

подход към високорискови общности;  

- Превенция на насилието и подкрепа на деца и жени, жертви на 

малтретиране, насилие и неглижиране 

 Реинтеграция и работа с деца от специализирани институции 

-  Обучение в умения за самостоятелен живот и социална 

интеграция - подкрепа при напускане на институциите, поради навършване на 

възраст; работа с деца, които се подготвят за напускане на институциите, за 

тяхната подготовка за самостоятелен живот и социална интеграция – обучение в 

различни умения, включване в образователни и професионални курсове; 

- Деинституционализация и реинтеграция – социална работа с деца, 

при които съществува възможност за връщане в семейна среда; работа с 

родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките 

родители - дете; подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след 

реинтеграцията.  

 Превенция на отклоняващото се поведение при децата и 

работа с деца с отклоняващо се поведение 

-  Извънкласни занимания и дейности за деца с отклоняващо се 

поведение – спорт, клубове по интереси и др. 

-  Образователни програми за правата и задълженията на 

гражданите и санкциите при нарушаването им; 

- Образователни програми за опасностите и последиците от 

употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, 

сексуална експлоатация, информиране по въпросите на насилие и 

пренебрежение и др.; 



-  Консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и 

семействата им. 

 Превенция на отпадане от училище и подкрепа за деца на 

улицата  

-  Превенция на отпадането от училище, изграждане на мрежа за 

работа с педагогическите съветници, организиране на занимални за учениците, 

ангажирането на учителите в превантивни дейности, организиране на различни 

събития за учениците с развлекателна, занимателна и обучителна цел; социални 

дейности, насочени към социална интеграция, възстановяване на контактите със 

семейството, или насочване към социалните услуги на Отделите за закрила на 

детето.  

 Приемна грижа  

- Подкрепа на приемни родители , напасване, наблюдение и подкрепа 

на настанените деца и техните приемни родители;  

 Осиновяване 

- Обучение и подкрепа на кандидат-осиновители по одобрена от 

МТСП програма;  

- Напасване, наблюдение и подкрепа в следосиновителния период 

на осиновените деца и техните осиновители.   

Пред-коледни кампании за събиране на дрехи и учебни материали в 

подкрепа на децата в неравностойно социално положение; кампания насочена 

против агресията в училищата; кампания за равно третиране на различните 

етноси; кампания за равностойно третиране на хората с увреждания.  

Мобилна социална работа. 

- Мобилността способства за постигането на доверителни 

отношения с потребителите, като осигурява непосредствен контакт и 

наблюдение на тяхната действителност, среда и начин на живот.  

- Чрез мобилността на социалната услуга се постига по-пълна и 

точна представа за различните фактори, които повлияват проблема и личността 

на детето, чрез събиране на актуална и детайлна информация за семейната 

динамика и значимите възрастни. 

 

 

 



VІІ. ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА: 

Обучението се дефинира като процес на обогатяване на знанията, 

уменията и нагласите на специалистите с цел да се усъвършенства тяхното 

професионално и отговорно представяне. Придобиването на знания, умения и 

компетенции става в резултат на предаване на професионални или практически 

знания и умения, които се отнасят до конкретни полезни компетенции. 

ЦОП се стреми да поддържа качеството на предоставяните социални 

услуги, да развива и разширява дейностите по предоставянето им. Именно 

затова се залага на реализирането на обучения на специалистите и 

професионалното им израстване. 

Чрез обученията и развитието на персонала цели: Придобиване на нови 

и развитие на съществуващите знания и умения; Развитие на потенциала на 

служителите в съответствие с изискванията на работата и приоритетите на 

организацията; Подготвяне на персонала да се справя по-добре с промени и 

непредвидени обстоятелства; Предоставяне на възможност за конкурентно 

предимство; Подобряване изпълнението на служебните задължения и работата 

на екипите; Повишаване на удовлетворението от работата и личната мотивация; 

Даване на възможност за делегиране на по-сложни задачи на служителите, 

развитие на новаторско мислене и др. 

Всички специалисти сa включени в специализирани Обучителни 

програми. Те са специфично разработени за съответното работно място, 

професионални компетенции и проблематика, която срещат в работата си и 

съобразени с направените конкретни предложения от екипите.  

 

VІІІ. ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ: 

ЦОП разполага с разработена Процедура за подбор на персонал и 

критерии за оценка. Подборът на персонал и други експерти/специалисти, 

необходими за дейността на ЦОП, се провежда при спазване на следните 

принципи: 

- Информираност и публичност, достъпност на участието; 

- Максимално удовлетворяване на изискванията за компетентност и 

опит; 

- Недопускане на дискриминация. 



Подборът се извършва на няколко етапа, в зависимост от броя на 

кандидатите: подбор по документи; провеждане на интервю. 

Одобрените кандидати се назначават на работа, съгласно разпоредбите 

на Кодекса на труда. 

 

Екипът на ЦОП Червен бряг, притежава професионални знания и 

умения, които прилага на практика при реализиране на дейностите на Центъра. 

Екипът на ЦОП Червен бряг работи и в постоянно взаимодействие с 

екипите на ЦНСТ, ЗЖ и ДЦДМУ Червен бряг. Овладяването на тези умения, 

безспорно доведоха до изграждане на успешни професионални и лични 

взаимоотношения и повишаване на качеството на предоставяната услуга. 

 

ІХ. МОНИТОРИНГ: 

ЦОП притежава разработена система за текущ и последващ мониторинг 

и контрол на няколко нива – както на фактическите дейности по предоставяне 

на социални услуги, така и на финансовото обезпечаване и разходване на 

средства. Ангажирани за мониторинга на съответните нива са съответният 

ръководител на социална услуга, финансист и община Червен бряг. 

 

Х. ПУБЛИЧНОСТ: 

ЦОП реализира мерките по публичност чрез специално разработен и 

редовно поддържан уеб- сайт и чрез печатни издания. 

Партньорства с местни, регионални и национални медии, експерти в 

отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Червен бряг. 

С оглед заложените в план-графика на дейностите на ЦОП, екипът 

предвижда перманентно присъствие в общественото пространство на местната 

общност. 

 

ХІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

- Подобряване благосъстоянието на децата в община Червен бряг 

чрез прилагане на устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството 

на живот на деца и семейства в риск за превенция на социалното изключване и 

преодоляване на неговите последици.  

- Възможност за предоставяне на качествена подкрепа и помощ на 

все повече деца и семейства в риск. 



- Стартиране на съвместни инициативи с педагогически институции 

и организации. 

- Сформиране на местна общност в подкрепа на деца и семейства в 

неравностойно положение. 

- Продължаване, разгръщане и повишаване ефективността на 

услугите, свързани с интеграцията и реинтеграцията на деца, застрашени от 

социална изолация. 

- Укрепване и развиване на капацитета /организационен/ 

институционален, материален и професионален/, които да подкрепят и 

подпомогнат семействата в грижите за децата им, да повишат капацитета на 

семейството, развивайки уменията им за родителстване и по този начин да 

предотвратят изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 

институции. 

- Предоставяне на услуги на поне 50 случая през 2022г. 

- Организиране на поне 1 публично събитие на година, с цел 

повишаване общестевената информираност и чувствителност по проблемите на 

потребителите на ЦОП. 

- Преминаване през специализирани обучения на екипа на ЦОП. 

- Участия в конференции и специализирани социални събития. 

- Планът за развитие на услугата в Център за обществена подкрепа 

гр. Червен бряг се актуализира ежегодно. 

 

 

 

Актуализиран на 01.01.2022г. 


