
Домашен социален патронаж-гр. Червен бряг е създаден през 1980 г., с капацитет 30 

места и 10 човека персонал. 

В първите години от създаването си, поради липса на собствена кухня, храната се е 

приготвяла в различни заведения за Обществено хранене. 

До м. май 1991 г., ДСП се организираше от Община Червен бряг. От тогава до края на 

2002 г. е в структурата на „ОССП”. От началото на 2003 г. отново преминава към Община Червен 

бряг. От тогава дейността е структурирана като „ОбСУ-ДСП” към общината като второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити. Капацитетът вече е над 330 места. През 2009 г. капацитетът 

е превишен в допустимите граници и е формиран списък на чакащи, които при освобождаване 

на място се приемат по ред и след преценка на състоянието. 

ДСП е комплекс от услуги, предоставяни  по домовете, на хора с увреждания с 

определена 71 и над 71 % неработоспособност, деца с увреждания, на лица над 60-годишна 

възраст, придобили право на пенсия за изслужено време и старост, затруднени самостоятелно 

или с помощта на близки да организират обслужването си в дома. Желаещите да ползват 

услугите на „ОбСУ-ДСП” се приемат за обслужване след подаване на молба по образец, 

изготвяне на социална анкета и преценка на състоянието 

На лицата, включени в ДСП, се осигурява: 

 доставка на храна в дома – като се осигурява правилен режим на хранене, качествена, 

здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности и личния 

избор на потребителите и при спазване изискванията на Закона за народното здраве и 

нормативните актове по прилагането му; 

 храната се доставя в съдове за еднократна употреба на основаниие изградената система 

за самоконтрол и внедрената НССР система. 

 съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други 

здравни грижи; 

 съдействие за снабдяване с предписаните лекарства; 

 заплащане на ел. енергия, телефон и други със средства на обслужваното лице, 

 съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни 

средства; 

 съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при 

необходимост и придружаване до мястото за представяне; 

 съдействие за настаняване в специализирани институции; 

Домашен социален патронаж предоставя социални услуги в общността на територията на 

всички населени места в Община Червен бряг. От 01.05.2010 г. с предоставянето на делегиран 

буджет на дейността приготвянето на храната е организирана в кухнята, в гр. Червен бряг, а 

персоналът е оптимизиран до 16 щатни единици. 

Автопарка на дейността се обновява според нуждите на дейността. 

Храната доставяна на обслужваните лица се приготвя по рецептурници за диетично и 

обществено хранене и е съобразена със здравословното състояние и възрастта на 

потребителите на услугата. Менюто е съобразено и с християнските традиции и празници. 

Топла храна  по домовете на нуждаещите се доставя за 6 дни, 5 пъти седмично, като седмият 

ден се осигурява лека, разтоварваща храна. 


