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1. Въведение 
Доклад-анализът е самостоятелен раздел, неразделна част от основния документ, 

отразяващ плановите намерения на община Червен бряг за промяна, регламентирани 

като политика в сферата на социалното подпомагане – Стратегия за развитие на 

социалните услуги.  

Той се изготвя в изпълнение на разпоредбите на Чл. 19, ал.2 от Закона за социално 

подпомагане и на Чл. 36 б, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗСП.  

  

- цели на доклада 

В контекста на стратегическо планиране на социалните услуги, обобщените 

резултати от проучването и заключенията на аналитичния доклад осигуряват: 

 * Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в Стратегията 

и годишните планове за развитие на социалните услуги на община Червен бряг; 

 * Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими 

за дизайна на услугите и мерките, включени в областната и общинска стратегия, които 

да съответстват на специфичните потребности на всяка група; 

 * детайлна информация за броя на лицата и групите в риск, които да бъдат 

обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както 

и разположението им на територията на общината. 

- предназначение на доклада 

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни 

за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора 

на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите и 

потребителите, обслужващи едно или няколко населени места.  

- период, в който е извършено проучването 

Периодът на проучването обхваща времето между месеците юни - август 2015 

година.  

- участници в проучването 

Съгласно Чл.35, ал.2 от Закона за социално подпомагане, обществените съвети по 

социално подпомагане съдействат и подпомагат общинските съвети и кметовете на 

общини при анализиране на потребностите от социални услуги и участват в 

разработването на стратегиите и годишните планове. 

По смисъла на Чл. 36 б, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗСП, при разработването 

на стратегията, Кметът на Общината осигурява участието на представители на дирекция 

„Социално подпомагане”, Обществения съвет по социално подпомагане и други 

заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитие на 

социалните услуги.  

- автори на доклада 

Вергиния Василева – заместник-кмет на Община Червен бряг 

Красимир Евтимов – общински съветник, председател на комисията по СПТЗЕВ 

към Общински съвет; 

Инж. Наталия Лукова – директор на ДСП Червен бряг; 

Цветелина Атанасова – директор на ДЦДВХУ; 

Веселин Петров – ръководител на Домашен социален патронаж; 

Анна Александрова – управител на ЦНСТДМ и ЗЖ; 

Николай Банзурков – директор на ЦОП; 

Камелия Велинова – началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП; 
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Юлия Атанасова – началник отдел „ХУСУ“ при ДСП; 

Лидия Йотова – мл. експерт в дирекция ОКС; 

Наталия Лилова – мл. експерт в дирекция ОКС; 

Илиян Кръстев – гл. счетоводител в МБАЛ – Червен бряг; 

Паунка Тодорова – представител на НЧ „Светлина“; 

 

 

Изработване на общинската стратегия:    
 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е създадена в процес на 

партньорство между заинтересованите страни в община Червен бряг – общинска 

администрация, общински съвет, териториалната структура на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на 

социални услуги и местни граждански организации (НПО).  

Създаването на стратегията е инициирано от УНИЦЕФ, с цел да пилотира цялостен 

модел на планиране, развитие и предоставяне на социални услуги на общинско ниво, 

като по този начин спомогне за повишаване на ефективността и ефикасността на 

системата за социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския 

съюз.  

Планирането е осъществено с подкрепата на областна администрация Плевен и с 

техническа помощ от страна на УНИЦЕФ. Процесът на планиране се базира на анализ 

на нуждите на рисковите групи и ресурсите на областта, завършен през юни-август 2015 

г. с участието на териториални работни групи в общините. Разработването на 

стратегията е извършено в периода февруари - март 2016 г., съгласувана е със 

заинтересованите страни на национално, областно и общинско ниво през декември 2015 

г. и е внесена за обсъждане и одобрение в Общински съвет – Червен бряг през март 2016 

година. 

При разработването на стратегията са следвани следните принципи и подходи на 

планиране:  

 Партньорство и планиране, включващи взаимодействие между всички 

заинтересовани страни – местни, регионални и държавни институции, ведомства 

и организации; 

 Съответствие с реалните нужди на групите и общностите в риск; 

 Изпълнимост и приложимост на планираните социални услуги и мерки; 

 Финансова и социална ефективност; 

 Равни възможности за достъп; 

 Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки. 

 

Стратегията е разработена в съответствие с принципите на международни 

нормативни актове, визиращи насоките за осъществяване на приоритетни политики в 

сферата на социалното развитие, следва основните човешки права, утвърдени в 

международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните 

свободи, и за правата на детето, документи на национално ниво. 

 



5 
 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 

(2016-2020) 

 

Общинската стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с 

нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на 

труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, 

Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на 

хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните 

подзаконови нормативни актове. 

Общинската стратегия следва и ключовите и функционалните приоритетни 

направления на Областната стратегия относно превенция за деца и семейства в риск; 

деинституционализация на грижите за децата; социално включване на общности в 

неравностойно положение и уязвими групи; грижа за старите хора; развитието на 

човешките ресурси; изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно 

сътрудничество 

 

При рабработване на Общинската стратегия се взети под внимание следните 

документи: 

 Актуализация на Общински план за развитие на община Червен бряг (2014-2020); 

 Стратегия за здравната политика в община Червен бряг; 

 Общинска програма за закрила на детето; 

 Програма за интеграция на хората с увреждания;  

 Стратегия за развитие на образователната система в община Червен бряг (2014–

2020);  

 Национална стратегия за дългосрочна грижа – приета 2014 г. 

 

- Участници в процеса на планиране . 

В процеса на планиране са включени представители на всички заинтересовани 

страни от общината, обединени в тематични групи по ключовите компоненти на 

стратегията. Групите  участваха на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за 

необходимостта от адекватна работеща общинска стратегия и план за развитие на 

социалните услуги, които да допринесат за решаване на острите социални проблеми сред 

населението в община Червен бряг.  

 

Обхват. Стратегията задава параметрите на социалните услуги в община Червен 

бряг. В географско отношение стратегията покрива всички населени места в общината, 

като се обръща специално внимание на малките населени места, където живеят 

малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се 

изпълняват на територията на общината през следващите пет години (2016 – 2020 г.).  
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2.  Анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите в община Червен бряг  

1. Въведение 
 

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в община 

Червен бряг е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на 

областно ниво.  

Планирането се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни –

Общинска администрация, Регионалната дирекция „Социално подпомагане” (РДСП) и 

териториална дирекция „Социално подпомагане”, местни държавни институции, 

представители на целевите общности и рисковите групи. 

Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на екипа на Териториалната 

работна група за община Червен бряг и обобщава резултатите от проучването и оценката 

на потребностите от социални услуги в община Червен бряг, проведено през периода 

юни-август 2015 г. 

Съгласно чл. 36а, ал. 3 от ППЗСП анализът се разработва от съответните общини с 

участието на дирекциите „Социално подпомагане” и обществените съвети по чл. 35 от 

ЗСП и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

За нуждите на анализа се ползват данни за тригодишен период- 2012, 2013 и 2014 

година. 

2. Методология  

 
2.1. Цели и обхват на проучването  

Проучването на ситуацията в община Червен бряг е насочено върху 

идентифициране на потребностите от социални услуги, разглеждани в контекста на 

мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината 

и процеса на деинституционализация. 

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

планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да 

съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване 

на необходимите услуги и – в по-широк план – да съответства на дългосрочните 

тенденции в развитието на областта. 
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Целите на проучването са: 

 Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението 

в община Червен бряг – проблематика, настояща ситуация и тенденции в 

развитието; 

 Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ 

групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;  

 Да се определи кои са индивидите и групите в риск – какви са техните 

характеристики, брой и териториално разположение; какво е отражението на 

рисковите фактори върху тях; 

 Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на 

идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за 

преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска. 

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически 

проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в 

община Червен бряг като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на 

наличните услуги. Потърсена е обратна връзка и за нагласите и очакванията на 

заинтересованите страни – Общинска администрация, Регионалната дирекция „местни 

държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи. В 

географско отношение обхватът на проучването обхваща територията на община Червен 

бряг, като се обръща специално внимание на малките населени места, където живеят 

малобройни рискови групи. 

2.2. Методи и инструменти за събиране на информация и анализ 

В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 

заинтересовани страни. Използваха се следните  източници на информация: 

 Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно 

ниво и от РДСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие); 

 Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от: 

o институциите на областно ниво - като РДСП, РИО, РЗИ, ДБТ; 

o общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, 

образователни и хуманитарни дейности и др.,  

o ДСП и отдел „Закрила на детето” към ДСП; 

 Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, РПУ, Детска педагогическа стая, които текущо документират своя 

опит и практика и разполагат със статистика за специфични групи на деца в риск; 

 Училища, болници, лични лекари и пр., които разполагат с информация за 

състоянието на свързаните сектори със социалните услуги. 

Използваните методи за събиране на информация включват: 

 Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически 

документи на областната и местната администрация (като стратегии, дългосрочни 

програми и планове за развитие); 

 Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от 

общинската администрация и местно-базираните държавни институции; 

 



8 
 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 

(2016-2020) 

 

 Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на 

ключови рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора” 

по места (като кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села 

и махали);  

 Посещения на място за наблюдение, срещи и дискусии с представители на 

общини, областна администрация, услуги, териториални структури на АСП, 

целеви общности и групи в риск.  

3. Описание на ситуацията в община Червен 

бряг 
1. Обща характеристика на община Червен бряг 

Община Червен бряг е разположена в Северозападна България, на площ от 485 кв. 

км. и заема югозападната част на област Плевен. Тя е втората по големина в област 

Плевен и е разположена на железопътната линия София – Варна. Граничи с общините: 

Луковит, Роман, Долни Дъбник, Искър, Кнежа и Бяла Слатина. 

Град Червен бряг е център на общината. В него са преплетени асфалтови шосейни 

ленти към Луковит и Тетевен, Етрополе и Ботевград, Ловеч и Троян, Бяла Слатина и 

Оряхово, Враца и София, Плевен, Русе и Варна. Общината включва четиринадесет 

селища, в това число два града и дванадесет села: гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. Бресте, 

с. Горник, с. Глава, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, 

с. Сухаче, с. Телиш, с. Чомаковци. 

Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и 

Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, до устието на река Златна 

Панега. Регионът е богат на природни богатства като кариерни материали – пясък, чакъл, 

баластра и природен газ. На територията на община Червен бряг има 37 защитени 

природни местности. 

2. Население – демографска характеристика 

По данни на ГРАО броят на населението в община Червен бряг към 31.12.2014 г. 

е 30 144 жители. В гр. Червен бряг живеят 14 676 души, а в кметствата на общината 

населението е 15 468, разпределени така: 
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Населено място                                      Брой жители 

гр. Червен бряг                                              14160 

с. Бресте                                                             467 

с. Глава                                                             1359 

с. Горник                                                          1258 

с. Девенци                                                          713 

гр. Койнаре                                                      4600 

с. Лепица                                                            420 

с. Радомирци                                                    1563 

с. Ракита                                                             902 

с. Реселец                                                         1046 

с. Рупци                                                            1246 

с. Сухаче                                                            759 

с. Телиш                                                             980 

с. Чомаковци                                                    1057 

 

 

Населението в трудоспособна възраст е 17827 души, в т. ч. 8352 жени от 18 до 59 

годишна възраст и 9475 мъже от 18 до 62 годишна възраст. На територията на общината 

съществуват 14 селища. От тях най-голямо, с 48.63% от населението на общината е гр. 

Червен бряг. 

От предоставената информация по отношение възраст на населението се 

потвърждава изводът за застаряване на населението, особено в по-малките селища и 

регресивният тип възрастова структура в резултат на отрицателните демографски 

тенденции. В селата по-голямата част от жителите са над 65 годишна възраст, а броят на 

самотните стари хора сред тях е преобладаващ. Ражданията в община Червен бряг за 

2014 г. са 257 живородени, за 2013 г. 248 живородени и за 2012 г. 236 живородени. 

В община Червен бряг се наблюдава процес на преструктуриране на населението 

по населени места, което е резултат от миграционните процеси. В отдел „ГРАО” на 

общината липсват прецизни данни за миграцията на населението, тъй като лицата които 

сменят местожителството си, не се регистрират адресно своевременно. 

По данни на Национален статистически институт механичното движение на 

населението в община Червен бряг  по пол: 

 

Община     Заселени                    Изселени             Механичен прираст 

            всичко мъже жени всичко  мъже жени   всичко   мъже   жени 

Червен бряг 382 176 206 434 184 250   -52     -8     -44 

 

 Тенденцията е към миграция на активното население към други райони на 

страната, в по-големите градове или в чужбина и прогресивно намаление на 

относителния дял на лицата в трудоспособна възраст в селата на общината, която носи 

по-добри доходи и съответно по-добър стандарт за живот. 

Не може да се направи реална оценка за временното и сезонно движение на 

населението, поради липса на информация. Със започването на академичната учебна 

година част от младежите, главно от Червен бряг, временно напускат  родните си 

места/1-1.5 % средно годишно/. След приключване на учебната година, обикновено се 

завръщат за летния сезон. Селата увеличават броя на сезонно-пребиваващите през  
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пролетно-летния сезон /в някои села до 10% от постоянно живеещите/. Това са предимно 

възрастни хора и лица незаети с постоянна работа другаде. 

Населението на община Червен бряг е със смесен етнически състав. По 

официални данни от преброяването на населението  през 2011 г. към българската 

етническа група са се самоопределили 22 361 души, 885 роми и  72 души са се 

самоопределили като турци. 

Демографската картина за община Червен бряг е неблагоприятна, 

населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и 

смъртност, така и в резултат на засилени миграционни процеси. Това има своето 

пряко следствие за създаване на предпоставки за повишен риск от социална 

изключеност в определена възрастова група (най-възрастните и 

самотноживеещите), която с годините се разраства като относителен дял в общата 

численост на населението.   

 

3.  Икономическо развитие на община Червен бряг 

 

Положителни тенденции на социално-икономическата ситуация: 

 Благоприятно географско местонахождение и добре изградена транспортна 

инфраструктура. 

 Добре изградена хидрографска мрежа със значителни водни количества – 19 006 

дка водни течения и водни площи, част от които принадлежат на реките Искър и 

Златна Панега. 

 Липса на химически замърсени земи – цялата територия на общината е подходяща 

за производството на екологично чиста продукция. 

 Наличие на база и традиции в селскостопанското производство и хранително-

вкусовата промишленост: две големи мелници и седем малки, със селищно 

значение, консервна фабрика; хлебозавод и фурни; мандра и млеко-събирателни 

пунктове. Учебни бази по селско стопанство, хранителни технологии и 

икономика – Професионална гимназия по земеделско стопанство „Ал. 

Стамболийски” в с. Чомаковци, Професионална гимназия по хранителни 

технологии „Ю. Гагарин” и Търговска гимназия „В. Априлов” в гр. Червен бряг. 

 Наличие на обекти за културен, исторически, екстремен и еко-туризъм на 

територията на общината и традиционни занаяти и обичаи. Разработени проекти 

в областта на туризма и проекти, свързани с възстановяване и реконструкция на 

туристически обекти. 

 Нов сграден фонд за болничната доболничната помощ в гр. Червен бряг. Център 

за хемодиализа, обслужващ и съседни общини. 

Отрицателни тенденции на социално-икономическата ситуация: 

 Намаляване относителният дял и ръстът на промишлената продукция в 

общината. 

 Висока безработица. 

 Остаряло техническо и технологично оборудване или липса на такова. 

 Липса на канализация на населените места, с изключение на общинския 

център. 
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 Липса на пречиствателна станция за питейни води. 

 Недостатъчни средства за поддържане на пътната инфраструктура. 

 Отрицателен прираст на населението в последните няколко години. 

Застаряване на населението. 

 Забавена интеграция на малцинствата, които представляват 60 % от 

безработните и са с ниско образование и квалификация. 

 Криза в животновъдството – количествено намаляване  на животните. 

 

Промишленост 

Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се на 

територията на общината, е в областта на машиностроенето, трикотажната индустрия, 

керамичното производство и хранително-вкусовата промишленост. Въпреки, че 

структурата на промишлеността, с изключение на дървопреработващия сектор, е 

съхранена, общата икономическа криза в страната през последните години се е отразила 

неблагоприятно върху състоянието на промишлеността: непълно и недостатъчно 

ефективно използване на производствените мощности, ограничени производствени 

възможности, остаряла техника и технологии, недостатъчни инвестиционни 

възможности, неефективен следприватизационен контрол, недостатъчна осигуреност с 

пазари, недостатъчно развита и поддържана инфраструктура и др. В стратегията на 

общината за бъдещото развитие на промишлеността се предвижда решаването на тези и 

други проблеми. Положителен елемент в това развитие е разширяване на частната 

инициатива и  навлизането на чужди капитали в редица предприятия (австрийски, 

италиански, германски, френски, гръцки).  

Селско и горско стопанство 

Природните и климатични условия оказват положително влияние върху 

развитието на селското и горското стопанство. Общината разполага с 419 250 дка 

земеделска земя, от които 259 460 дка обработваема, 16 567 дка трайни насаждения и 57 

413 дка горски фонд. Земеделските земи се обработват от 12 земеделски кооперации, 3 

частни сдружения, 18 арендатори и от частни стопани. Приоритетно се явява 

растениевъдството, като най-голям е делът на зърнените култури. Освен тях се отглеждат 

технически и фуражни култури и трайни насаждения. Добро развитие има 

зеленчукопроизводството, което задоволява основно личните нужди на селските 

стопани. Също така добро развитие има и животновъдството (говедовъдство, 

свиневъдство, птицевъдство).  

Проблемите в селското и горското стопанство на общината са свързани главно с 

остарялата техника, ниската земеделска култура на населението, липсата на инвестиции, 

недостатъчните пазари и др. В Общинския план за развитие на Община Червен бряг за 

периода 2014-2020 год.,  бъдещото развитие на селското стопанство е свързано с 

необходимостта от предоставяне на общинска земя за изграждане на семейни ферми и 

смесени дружества с участие на инвеститори, оземляване на безимотни и малоимотни, 

отпускане на кредити, създаване на нови трайни насаждения и на зеленчукови градини 

за стокова продукция, повишаване квалификацията на селските стопани, създаване на 

реален пазар на земята и др. 
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4. Здравеопазване 

Здравния статус на населението  е в пряка зависимост от стила и начина на живот, 

физическата и социално-икономическата среда и демографската характеристика на 

общината.  

Анализът на здравно-демографската ситуация  дава възможност за критична 

оценка и насочва вниманието към потребността от промотивни, профилактични, лечебни 

или палиативни грижи и определя насоките за развитие на здравеопазването. 

 

Раждания и аборти в община Червен бряг 

Година                                       

Брой 

 

 Раждания Аборти 

2012 г. 236 48 

2013 г. 248 50 

2014 г. 257 37 

 

Изводи : 

     1. Нараства броят на ражданията и се повишава равнището на раждаемостта.  

      2. Увеличава се коефициентът на плодовитост. Трябва да се има предвид, че броят на 

жените във фертилна възраст намалява, което означава, че увеличеният брой на 

ражданията се дължи основно на отложени раждания и на раждания на деца от по-висок 

ранг. 

       3. Формира се тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на 

извънбрачните раждания. 

 

Детска смъртност в общината по данни на ГРАО 

 

Брой починали деца до 1 годишна възраст за периода от 2012 г. до 2014 г. са 5 деца. 

Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за  периода от 2012 г. до 2014 г. -

няма починали деца. 

Естествен прираст 

          Разликата  между  ражданията и  умиранията формира  естествения прираст на 

населението. 

        Изводи: 

 Застаряването на населението води до увеличаване на демографския товар, с 

всички произтичащи от това затруднения за здравното обслужване на населението. 

Увеличават се разходите за издръжка на възрастните поколения. Намаляват 

възможностите за защита на децата и на хората в активна възраст. 
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          Делът на възрастните хора  в селата е значително по-голям от тези в градовете 

поради вътрешната миграция в последните години и това допълнително създава 

проблеми поради по-слабо развитата здравна мрежа в селските райони.  

Състояние на системата на здравно обслужване и мрежата от лечебни 

заведения в Община Червен бряг 

 

В резултат на провеждащата се здравна реформа, териториалната организация на 

здравеопазването в община Червен бряг е представена от следните елементи на здравната 

система: 

 

Първична извънболнична медицинска помощ 

 

Общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална медицина са планирани и 

разпределени на териториален принцип, във връзка с потребностите на населението от 

достъпна и своевременна медицинска помощ. На територията на общината има 

регистрирани 19 практики за оказване на първична медицинска помощ – в гр. Червен 

бряг са 9, останалите са 3 практики в гр. Койнаре и 7 практики в селата на общината. 

Няма населено място без осигурена медицинска помощ. 

 

Лекарските практики за ПМП към 30.03.2013 г. По данни от РЗОК – Плевен се 

разпределят така: 

Община Червен бряг                                                        21 

гр. Койнаре                                                                            3 

с. Глава                                                                                   1 

с. Горник                                                                                1 

с. Девенци,с. Реселец и с. Бресте                                        2 

с. Ракита                                                                                 1 

с. Телиш                                                                                 1 

с. Чомаковци                                                                         1 

с. Рупци                                                                                 1 

с. Лепица и с. Сухаче                                                           1 

 

 

За общопрактикуващите лекари в Червен бряг и за здравните служби в селищата е 

осигурен подходящ сграден фонд. Налице е добра комуникация между 

общопрактикуващите лекари и специалистите в извън болничната и болничната помощ.  

 

Лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична 

помощ в Община Червен бряг по НЗК и регистрация в РЦЗ през 2014 г. 
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община 
Брой по здравна карта 

Брой регистрирани в РЗИ (физ.лица) 

В инд. практики В групови практики 

лекари дентални лекари дентални лекари дентални 

Червен бряг 23 24 19 11  - -  

 

 

За Община Червен бряг се налагат следните изводи: 

 Броят на ОПЛ не надвишава този по здравна карта; 

 Има незаети лекарски практики по ПМП; 

 Има недостиг на лекари по дентална медицина, особено в селата на 

общината. 

 

Специализирана извънболнична медицинска помощ 

 

Специализираната извънболнична медицинска помощ в общината се осъществява 

от: диагностично-консултативен център, 13 индивидуални практики на лекари-

специалисти, от тях 11 имат договор с РЗОК – Плевен. 

Осигуреността с лекари в извънболничната специализирана медицинска помощ е 

около 5.7  на 10 000 души. /за област Плевен/. 

 

„ДКЦ – 1 – Червен бряг“ ЕООД е общинско търговско дружество, с предмет на 

дейност специализирана доболнична медицинска помощ. Базата му отговаря на всички 

нормативни изисквания. Има добра материална осигурност на лечебния процес. 

Осигурява специализирана доболнична медицинска помощ на пазара на здравните 

услуги в общината чрез високо качество на медицинските дейности. 

 Дейността на  „ДКЦ І – Червен бряг” ЕООД е: медицинска диагностика, 

лечение, медицинска рехабилитация, медицинска консултация, профилактика и 

промоция на здравето. В лечебното заведение медицинските специалисти извършват 

лечение на лица с остри заболявания, травми и изострени хронични болести. Периметър 

на действие на „ДКЦ І – Червен бряг” ЕООД е град Червен бряг и всички селища от 

общината. Изпълнението на дейностите се осъществява от персонал с численост 23 

човека. 

В зависимост от професионалната си квалификация в Дружеството работят: 

– 13 лекари – специалисти /оториноларинголог, педиатър, очен, психиатър, хирург, 

гинеколог, двама рентгенолози, лекар клинична лаборатория, пневмофтизиатър, 

анестезиолог, вътрешни болести и физиотерапевт/; 
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– 6 лица среден и полувисш медицински персонал /главна медицинска сестра, 

медицинска сестра, масажист, рентгенов лаборант, клиничен лаборант и рехабилитатор/; 

– 1 санитар – помощен персонал. 

Всички лекари са с призната специалност, останалият медицински персонал е с нужната 

квалификация. Повечето лекари – специалисти работят и на втори договор със Здравната 

каса, но в Лечебните заведения за болнична помощ. Тази дейност не е конкуренция на 

извънболничната помощ, осъществявана от „ДКЦ І – Червен бряг” ЕООД”. На областно 

ниво е налице същата тенденция за специалисти, работещи в повече от едно лечебно 

заведение 

 

Болнична медицинска помощ 

 

Болнична помощ – “МБАЛ Червен бряг” ЕООД е сто процента публична  

общинска собственост с шест работещи отделения за активно лечение с общо 100 

болнични легла. Отделенията са: вътрешно, хирургично, детско, акушеро-

гинекологично, неврологично и ОАИЛ. Болницата е изградена от три структурни блока: 

диагностично-консултативен блок, стационарен блок и административно-стопански 

блок. Част от структурата на болницата е отделението по хемодиализа. 

МБАЛ Червен бряг има добра инфраструктура и комуникационни връзки. 

Осигурен е достъп за лицата с увреждания, както до ДКБ така и до стационара. 

Сградния фонд на МБАЛ – Червен бряг е от 1994 г. и е разположен в двукорпусна 

сграда с разгърната застроена площ 2722 кв. м. и топла връзка с ФСМП и ДКЦ I Червен 

бряг. Стационарните отделения са разгънати в II и III корпус. 

От 2004 г. община Червен бряг ежегодно осигурява финансови средства за 

закупуване на съвременно медицинско оборудване, капиталови средства за подобряване 

на енергийната ефективност на сградния фонд и влага средства за основни ремонти на 

лечебните корпуси и звена според съвременните европейски изисквания за качествено 

лечение в лечебните заведения. 

Отдалечеността на МБАЛ Червен бряг от УМБАЛ – Плевен е 56 км. Най-близката 

съседна болница от областта е МБАЛ – Кнежа – 24 км., а най-близкото лечебно заведение 

от друга област е „МБАЛ -Луковит“ – 11 км. Хемодиализният център обслужва и 

общините Кнежа, Бяла Слатина и Луковит. 

За Община Червен бряг средният брой население на 1 общопрактикуващ лекар е 

1688 души. Показателят за сигурност с ОПЛ е 5.92 на 10000 души. През 2009 г. в 

общината от ОПЛ са направени профилактични прегледи: на деца до 18 години – 7475, 

над 18 години – 6065 прегледа, брой прегледани бременни – 279. Посещения на 

диспансеризирани пациенти при ОПЛ – 7765. 

 

Функционално дейността е организирана в следните подразделения: 

Консултативно-диагностичен блок: 

1. Приемно-консултативни кабинети – 6 /детски болести, нервни болести, вътрешни 

болести, хирургия, акушерство и гинекология и преданестезиологична консултация/. 



16 
 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 

(2016-2020) 

 

2. Медико-диагностични лаборатории: 

– клинична лаборатория с ІІ-ро ниво на компетентност; 

– патоморфологична и микробиологична лаборатория. 

3. Отделение за образна диагностика с ІІ-ро ниво на компетентност: 

– кабинет за конвенционална рентгенова диагностика; 

– кабинет за КТ; 

– кабинет за ехографска диагностика; 

– мобилен мамограф. 

4. Диагностични и други кабинети: 

– кабинет за функционална диагностика /дишане и ССС /; 

– кабинет за ехокардиографска диагностика и доплерова сонография; 

– център за обучение на диабетно болни. 

Стационарен блок – разкрити 100 легла, от които 94 за активно лечение и 6    за 

интензивно лечение в следните отделения: 

Отделение по вътрешни болести – 30 легла; 

Отделение по хирургия – 20 легла; 

Отделение по нервни болести – 14 легла; 

Отделение по детски болести – 15 легла; 

Отделение по АиГ – 15 легла; 

Отделение по ОАИЛ – 6 легла; 

Отделение за диализно лечение – 7 поста за диализни процедури. 

Човешките ресурси са разпределени според организационната структура на 

болницата в съответствие с Наредба № 29 на МЗ на функционално блоков принцип. 

Болницата разполага с кадрово обезпечение на по-горе описаните структури. Голяма 

част от медицинските сестри и акушерки са преминали курсове на обучение за 

повишаване на тяхната квалификация по информатика, статистика и други 

специалности. 

Спешна медицинска помощ 

 

Към 31.12.2014 г. системата за спешна медицинска помощ   е изградена от 9 

филиала. 3 от тях са с реанимационен екип – в общините Плевен, Левски ,Ч.бряг, а 5 са 

без реанимационен екип – Белене,  Гулянци,  Никопол, Искър,  Кнежа, Долна 

Митрополия /функционира от 2009 г./ В гр. Червен бряг се намира Филиал на ЦСМП – 

Плевен. Филиалът на ЦСМП обслужва община Червен бряг и част от община Долни 

Дъбник. Разположен е в сградата на “МБАЛ – Червен бряг” ЕООД. 
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Основни проблеми на общинската система за здравеопазване: 

 

 Разпределението на лечебните заведения на извънболнична помощ в 

Общината е равномерно и води до равнопоставеност на населението по отношение на 

достъпа до здравни услуги; 

 Наличие на голям процент неосигурени лица от Община Червен бряг – 

30%; 

 В селата на Общината в недостатъчна степен е развита първична дентална 

помощ; 

 Недостатъчна и често формално осъществявана дейност по промоция на 

здравето, профилактика и скрининг на заболяванията, диспансеризация и т. н.; 

 Недостатъчно финансиране на част от болничните дейности по клинични 

пътеки; 

 Не са ясно дефинирани функциите и задълженията на системата за спешна 

медицинска помощ. Продължава да е в сила наредба № 25/04.11.1999 г. за оказване на 

спешна медицинска помощ, в която съгласно чл. 11, ал. 2 на лечебните заведения за 

болнична помощ е вменено задължението да оказват консултации и медико-

диагностична дейност, която остава за сметка на болничното заведение; 

 Неадекватно заплащане на медицинския труд, демотивиращо личния 

състав, миграция на специалисти по здравни грижи и отлив от професията на 

медицинската сестра; 

 Засилваща се неудовлетвореност на пациентите при нарастващи 

потребности, изисквания и очаквания. 

 

Клиника по дентална медицина - село Телиш 

Клиниката по дентална медицина беше открита в село Телиш на 24 април 2014 

г. Разположена е на втория етаж на Здравната служба в с. Телиш и отговаря на всички 

изисквания на съвременната здравна практика. Включва два кабинета, чакалня, офис 

помещения и пълната гама стоматологична апаратура и инструментариум. 

Дентални услуги- Профилактични програми; Пародонтология; Орална 

хирургия; Терапевтична стоматология; Естетична и протетична стоматология; 

Имплантология; Физиотерапия; Стоматологично лечение с лазер. 

 

Предложения за решаване на проблемите: 

 

          - Създаването на мрежа от лечебни заведения за долекуване, хосписи и социални 

домове, както и подобряването  на координацията между различните звена, което ще 

допринесе за повишаване ефективността на цялата здравна система.  

           - Ориентиране към дейности по профилактика и превенция на здравето на 

населението, с приоритет за деца, бременни, лица с онкологични заболявания, майки на 

деца до една година, лица с физически и психически разстройства и общности със 

здравни неблагополучия. 
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          - Осигуряване на възможности за взаимодействие и комуникации между отделните 

подсистеми (нива на оказване на медицинска помощ) и териториалното им 

разпределение, с цел по-висока ефективност при използване на ресурсите. 

5. Образование  

Като тема с голямо обществено значение, развитието на образованието се очертава 

като един от основните ангажименти на местната власт. С оглед на новите изисквания на 

динамичната глобална икономика и предизвикателствата на висококонкурентния пазар 

на труда в рамките на Европейския съюз, все повече преобладава мнението за 

необходимост от предефиниране на целите на училищното образование и предучилищно 

възпитание и подготовка. 

Основни проблеми в сферата на общинското образование се изразяват в: 

 а) намаляване броя на учащите; 

 б) наличие на голям брой маломерни и слети класове, въпреки оптимизирането на 

училищната мрежа; 

 в) отпадане на ученици в задължителна училищна възраст. 

Образователната система в община Червен бряг е представена от: 

- Предучилищно обучение; 

- Училищна мрежа, включваща 9 броя училища. 

Броят и капацитетът както на детските заведения, така и на общообразователните 

училища е в пряка зависимост от нуждите на децата и подрастващите в общината. 

 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ 

 

Системата за предучилищно обучение включва Детска ясла и 5 броя детски 

градини. На таблица 1. е показано състоянието на предучилищното обучение в община 

Червен бряг и броя на обхванатите  деца. 

 

Брой деца, посещаващи детски и учебни заведения към декември 2014 г. 

Деца в детски градини /без предучилищни форми/ - 393; 

Деца в предучилищни форми на образование /детска градина, училище/ - 451; 

Деца в общински и държавни училища /общ брой/ – 2851; 

Деца в общински и държавни училища /1-4 клас/ - 1049; 

Деца в общински и държавни училища /5-8 клас/ - 989; 

Деца в общински и държавни училища /9-12 клас/ - 205. 

Качествената характеристика на сградния фонд на детските заведения показва, че то е 

много добро за провеждане на нормален обучителен процес. 
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ТАБЛИЦА 1 

№ Показатели 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

         

1 

Брой деца 0-6 г. /в 

т. ч. ЦДГ, ОДЗ и 

ПГ в у-ще/ 

912 898 886 

      

2         

Брой групи /в т. ч. 

ЦДГ, ОДЗ и ПГ в 

у-ще/ 

38 37 38 

    

3 

Брой деца в Д. 

ясла (средн 

годишно) 

72 72 70 

 

 

ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Към 2014 г. общото образование на територията на община Червен бряг е 

представено от 9 училища. За анализирания три годишен период се вижда тенденция към 

намаляване на броя на учениците и намаляване на броя на паралелките и отпадналите 

ученици. Това доказват и данните от Таблица 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

№ Показатели 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1. Брой ученици 1 

– 12 клас 

2356 2236 2273 

2. Брой паралелки 

в училищата 

117 114 116 

3. Отпаднали от 

училище 

7 5 4 

 

 В общината пет училища са със статут на средищни. Така на практика в СОУ „Д-

р Петър Берон “, ОУ „Христо Смирненски“ в гр. Червен бряг, ОУ Отец Паисий“ в с. 

Радомирци и ОУ „Христо Ботев“ в с. Чомаковци, ОУ „Отец Паисий“ с. Реселец се учат 

ученици от селата, в които няма действащи училища. За превозване на учениците е 

осигурен безплатен транспорт от община Червен бряг. 

 На територията на общината има 4 професионални гимназии - ПГМЕТ „Девети 

май“ гр. Червен бряг, ТГ „Васил Априлов“ гр. Червен бряг, ПГХТ „Юрий Гагарин“ гр. 

Червен бряг и ПГЗС „Александър Стамболийски“ с. Чомаковци. 

 Качествените характеристики на инфраструктурата на училищата показва, че 

сградният фонд е в добро състояние. 
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Анализът на данните  очертава следните проблеми в образованието: 

 увеличава се броят на децата, които напускат училище без да завършат 

задължителното основно образование; 

 относително постоянен е  процентът на трайно непосещаващите училище ученици; 

 запазва се високият брой на трайно непосещаващите училище деца поради социални 

и семейни причини на база подавана ежемесечна информация от учебните заведения 

на ДСП; 

 голям брой деца заминават за чужбина с родителите си. 

 Недостатъчно по брой и тематична насоченост са формите на извъурочни и 

извънкласни форми на работа с децата и младежите за осмисляне на свободното им 

време 

 Висок е броят на безработните лица без образование и квалификация и липсва 

мотивация у тях да се включват в курсове. 

6. Жилищни условия 

В общината има недостиг на общински жилища, което затруднява задоволяването 

на потребностите на нуждаещите се хора предимно от рисковите групи на населението. 

Липсват механизми, които да стимулират фирми да инвестират в тази насока, което 

ограничава възможността на общината да провежда адекватна социална жилищна 

политика. Същевременно голям брой жилища в селата са необитаеми и свободни, част 

от които са изоставени и полусъборени. 

В общината няма обособени квартали на уязвими етнически малцинства със 

структурна бедност. В някои населени места, като гр. Червен бряг –V квартал, гр. 

Койнаре, с. Девенци, с. Глава, с. Горник и с. Радомирци има квартали с по-малка 

компактна маса от етническите малцинства, но навсякъде населението в тях е смесено. 

На тези места има изградена водоснабдителна мрежа за електроснабдяване. Няма 

изградена канализация. Уличната инфраструктура представлява твърда настилка – 

асфалт, макадам. Кварталите се намират в регулация на населените места. 

Представителите на етническите малцинства основно притежават документи за 

собственост, малка част са с право на строеж върху общинската земя. 

7. Заетост  

По данни, получени при преброяването на населението от 01.02.2011 г. 

икономически активните лица в общината са 10 248 души. Заети лица 7485. Възрастовата 

структура на населението оказва голямо влияние от демографски аспект върху 

изменението на броя и дела на икономически активното население.  

Разпределение на заетите по икономически сектори и отрасли: 

 

1. Селско, горско и рибно стопанство – 390; 

2. Преработваща промишленост – 1942; 
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3. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива – 103; 

4. Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване – 107; 

5. Строителство – 349; 

6. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 1277; 

7. Транспорт, складиране и пощи – 693; 

8. Хотелиерство и ресторантьорство – 271; 

9. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения – 86; 

10. Финансови и застрахователни дейности – 90; 

11. Операции с недвижими имоти – 24; 

12. Професионални дейности научни изследвания – 91; 

13. Административни и спомагателни дейности – 292; 

14. Държавно управление – 603; 

15. Образование – 594; 

16. Хуманно здравеопазване и социална работа – 353; 

17. Други дейности – 217; 

18. Култура, спорт и развлечения – 39. 

 

8. Безработица 

На територията на община Червен бряг действа Дирекция “Бюро по труда”. 

Динамиката на абсолютния брой на безработните лица показва увеличаване на броя на 

безработните лица. С по-големи темпове нарастват броят на безработните с начално и 

по-ниско образование спрямо броя на безработните с висше образование. В полов аспект, 

броят на безработните нараства с по-бързи темпове при мъжете. 

 

Профили на безработните лица към 31.12.2014 г. – рискови групи безработни / по 

данни на ДБТ/ 

 Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование 2994 

 Брой безработни лица с намалена работоспособност  207 

 Брой безработни младежи от 18 до 29 години 468 

 Брой безработни лица на възраст над 55 години 894 

 Брой безработни лица с регистрация над 1 година 1560 

Брой безработни лица: / по данни на ДБТ/ 

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2011 г. 2433 

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2012 г. 2985 

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г. 3023 

Регистрирани безработни лица, към април 2014 г. 3307 
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4. Анализ на групите в риск/целеви групи в 

Община Червен бряг 
 

При анализа на социо-демографската и икономическа картина на общината се 

очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: неравностойна 

позиция на пазара на труда; живеещи в изолирани общности; многодетство; трайна липса 

на собственост и доходи; противообществени прояви; рискове, засягащи децата.                

На основата на тези характеристики се обособяват няколко рискови групи. 

Повечето от тях имат социално-икономически корени. Поради липса на достатъчна 

информация не може да се направи пълна класификация на рисковите групи, а се 

очертават някои приоритетни потребности от социална защита, както и необходимостта 

от развитието на конкретни социални услуги. 

 

1. Деца, настанени в специализирани институции и резидентен 

тип услуги. Приемна грижа. Осиновявания. 

 

 На територията на общината няма специализирани институции. 

Поради бедност, трайна безработица на родителите, недостатъчен родителски 

капацитет, лоши битови условия и преценка за риск за отглеждането на децата от 

социалните работници, се извеждат деца от биологичното семейство като мярка за 

закрила. Грижата за децата се осъществява от приемни семейства, които осигуряват 

безопасна и сигурна семейна среда за развитието на децата. Предимно децата, спрямо 

които се прилага мярката за закрила, са от ромски произход. Често те не посещават 

детска градина и са в риск от отпадане от училище. За да се подпомогне превенцията на 

настаняването извън биологичното семейство и да се създадат условия за  тяхното 

социално включване, е нужно да се използват пълно ресурсите на образователната 

система. За целта е необходимо да се повиши ефективността на партньорството между 

двата сектора, тъй като ресурсите и на образователната система и на социалните услуги 

не са достатъчни. 

 

Трябва да се доразвиват услуги за директна работа в общността, с цел превенция 

на изоставянето и реинтеграция на настанените деца чрез изграждане на родителски 

умения, предоставяне на алтернативни форми на грижа, използване на ресурсите на 

междусекторното партньорство между детските градини, училищата, ДСП и ДБТ. 
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2. Деца, настанени в ДМСГД 

Към момента на проучване по данни на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

община Червен бряг за периода 2012 г. - 2014 г. в ДМСГД са настанени 7 деца. Анализът 

на настаняванията показва, че по-голямата част от родителите, които са оставили децата 

си за отглеждане поддържат контакти с тях. 

3. Деца, настанени в ДДЛРГ 

Към момента на проучване по данни на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

община Червен бряг за периода 2012 г. - 2014 г. в ДДЛРГ са настанени 5 деца. 

4. Деца, настанени в ДДМУИ 

Към момента на проучване по данни на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

община Червен бряг за периода 2012 г. - 2014 г. в ДДМУИ не е настанено нито едно дете.  

 

Таблица 1: Брой деца настанени в специализирани институции 

 

  Деца, настанени в ДМСГД 

 2012 2013 2014 

 общо за общината 3 2 2 

Деца, настанени в ДДЛРГ  

 2012 2013 2014 

общо за общината 5 0 0 

 

Деца, настанени в ДДМУИ 

 2012 2013 2014 

общо за общината 0 0 0 
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5. Деца, настанени в резидентен тип услуги 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И/ИЛИ 

ВЪЗРСАТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

ЦНСТДМ в гр. Червен бряг бе разкрит по проект „Това е моята къща”. Проектът 

се финансира по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент ІІ „Разкриване на социалин услуги 

в общността" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТДМ/ е нова форма 

на социална услуга в страната, насочена към децата, които имат нужда от грижа извън 

тяхното семейство. Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база 

на оценка на специфичните характеристики на децата в общността и потребностите от 

социални услуги на потенциалните ползватели.  

В центъра се създава среда, близка до семейната, при която децата получават 

необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и 

изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота 

и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за 

равнопоставено участие в живота на местната общност. 

Ползвателите на ЦНСТ са деца и младежи от 3 до 29-годишна възраст, лишени от 

родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТДМ са изчерпани 

възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в 

семейството на близки и роднини или в приемно семейство. 

В изпълнение на проект „Това е моята къща” в ЦНСТДМ бяха изведени поетапно 

10 потребителя. 

       След изпълнението и приключването на проект „Това е моята къща”, от 

01.01.2015г. съгласно Заповед № РД 09-1511/17.12.2014 г на изпълнителния директор на 

Агенция социално подпомагане ЦНСТ гр. Червен бряг стана държавно делегирана 

дейност. Капацитетът на услугата е 14 потребителя, като настаняването се извършва със 

Заповед на директора на Дирекция  „Социално подпомагане” за лица над 18 годишна 

възраст. Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални 

услуги в общността на деца до 18-годишна възраст се извършват по реда на Закона за 

закрила на детето. Към края на 2015 г. в Центъра са настанени 5 деца и 8 младежи.  

       Настанените деца и младежи в Центъра към 31.12.2015 г. се обслужват от 9  

Детегледачи, 1  Социален работник, 1  Медицинска сестра, 1  огняр.  

Щатното разписание е в съответствие с Методика за определяне на персонала в 

специализираните институции и социалните услуги в общността, разработена във връзка 

с чл. 18”а”ал. 1,2,3 и 6 от Закона за социалното подпомагане, Наредбата за критерии и 

стандарти за социалните услуги за деца и Решение на Министерски съвет за 

разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и 

делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните 

от държавата дейности през съответната година. 

Във връзка с прилагането на Методика за определяне на персонала в 

специализираните институции и социалните услуги в общоността, кметът на общината  

управлява социалните услуги делегирани от държавата дейности и е работодател на тези 

услуги. Кметът утвърждава длъжностните разписания на управляваните от него социали 

услуги. В изпълнение на решение на Министерски съвет Кметът на общината определя 

числеността на персонала. 
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Проблеми на социалната услуга 

 Ниското заплащане на персонала. 

 Проблеми, свързани със заболяванията на потребителите. 

 Широкия възрастов дипазон. 

 Недостиг на специализиран персонал (психолог, терапевт и др.) 

 

 

В Защитено жилище се води индивидуално досие на всеки един от потребителите, 

където се съхранява всичката налична информация за потребителя. В ЗЖ се изготвят 

индивидуални планове на всеки потребител, съдържащи необходимата информация по 

реда на чл. 40г от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, като 

при необходимост се актуализират на шестмесечие. 

6. Деца, настанени в приемни семейства 

Към момента по данни на Дирекция „Социално подпомагане “ – гр. Червен бряг 

на територията на общината за периода от 2012  г. до 2014 г. има 49 деца настанени в 

приемни семейства. 

На 08.12.2011 г. се подписа партньорско споразумение № СИ 01-14/08.12.2011 г. 

във връзка с изпълнение на проект „И аз имам семейство” в рамките на схема за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 – „Приеми ме” между Агенция 

за социално подпомагане, чрез дирекция „Закрила на детето” и Община Червен бряг.    

Към м. декември 2014 г. по проект „И аз имам семейство” има десет утвърдени 

от специализираната комисия по приемна грижа при РДСП – Плевен професионални 

приемни семейства, в които има настанени общо единадесет деца. 

През м. октомври 2015 г. 9 професионални приемни семейства с настанени 21 

деца от ДСП – Червен бряг изявиха желание да сменят доставчика на услугата и 

преминаха към Екипа по приемна грижа по проект „И аз имам семейство” в Община 

Червен бряг.  

Към 31.12.2015 г. по изпълнение на дейностите по проект „И аз имам семейство” 

на територията на община Червен бряг са включени 19 професионални приемни 

семейства с 35 настанени деца. 

 

7.  Осиновявания 

Към момента по данни на Дирекция „Социално подпомагане “ – гр. Червен бряг 

на територията на общината за периода от 2012  г. до 2014 г. са осиновени 15 деца. 
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Таблица 2  

 

Деца, настанени в резидентен тип услуги 

 2012 2013 2014 

 общо за общината 0 0 18 

Деца, настанени в приемни семейства 

 2012 2013 2014 

общо за общината    

 18 20 11 

Осиновени деца 

 2012 2013 2014 

общо за общината    

 5 6 4 

 

8. Деца в риск  

 Към момента по данни на Дирекция „Социално подпомагане“  за периода 2012 г. 

– 2014 г. броят на децата настанени в специализирани институции са 12 деца. 

 Деца, регистрирани с ТЕЛК за периода 2012 г. – 2014 г. са 134 деца. 

 По данни на ДСП към месец декември 2014 г. са регистрирани 134 деца с 

увреждания. В тази група са включени деца с физически увреждания, деца с 

множествени увреждания, деца с умствена изостаналост и деца с психични 

заболявания/разстройства. 

 Децата с увреждания, посещаващи детските градини и училищата, са обхванати 

от ресурсно подпомагане. С тях работят 4 ресурсни учители и 2 логопеда.  

В помощ и подкрепа на децата с увреждания и техните семейства е разкритата 

през 2006 год. като делегирана държавна дейност в общността - Дневен център за деца и 

младежи с увреждания с доставчик Община Червен бряг. ДЦДМУ предоставя широк 

кръг дейности – обгрижване, обучителни, възпитателни, терапевтични и др. 

От 2015 г. със заповед на Агенция социално подпомагане името на Дневен център 

за деца и младежи с увреждания е променено в Дневен център за деца и/или възрастни 

хора с увреждания. 

Деца с физически увреждания 

Към момента по данни на Дирекция „Социално подпомагане “ – гр. Червен бряг 

на територията на общината за пориода от 2012  г. до 2014 г. има 10 деца с физически 

увреждания. 
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Деца с умствена изостаналост 

Към момента по данни на Дирекция „Социално подпомагане “ – гр. Червен бряг 

на територията на общината за периода от 2012  г. до 2014 г. има 11 деца с умствена 

изостаналост. 

Деца с други увреждания 

Към момента по данни на Дирекция „Социално подпомагане “ – гр. Червен бряг 

на територията на общината за периода от 2012  г. до 2014 г. има 113 деца с множествени 

увреждания и с психични заболявания. 

 

Таблица 3 : Брой деца с увреждания 

 

  Деца с физически увреждания 

 2012 2013 2014 

 общо за общината 9 9 10 

Деца с умствена изостаналост 

 2012 2013 2014 

общо за общината    

 10 10 11 

    

Деца с други увреждания 

 2012 2013 2014 

общо за общината    

 102 103 113 

 

След  анализ на потребностите на групите в риск  се идентифицират следните изводи:  

 Придобиването на умения и навици за самостоятелен живот е една от основните 

задачи, по която ДЦДВХУ  работи ежедневно с потребителите. Разкритата нова 

услуга – резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания преодолява един от основните проблеми на децата с увреждания и 

техните семейства – социалната изолация. 

 Посредством разкритите социални услуги в общността се дава възможност на 

родителите да намерят трудова и професионална реализация, освободени от 

целодневната грижа за децата.  

 Висок е процентът на децата и младежите с увреждания, интегрирани в масови 

училища и детски градини, с изключение на тези с дълбока умствена изостаналост 

и тежки физически увреждания. 

 

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 

(2016-2020) 

 

 



28 
 

 Актуален е въпросът за достъпност на архитектурната среда, особено в малките 

населени места. 

 Психологическа подкрепа за родителите се оказва основно от отдел “Закрила на 

детето”, Дневния център за деца и/или възрастни хора с увреждания и Център за 

обществена подкрепа – гр. Червен бряг 

 Налице е необходимост от методическа помощ и подкрепа, повишаване на 

квалификацията и мотивацията на  персонала за работа с деца с увреждания и 

техните семейства. 

 Осигуряването на възможности за професионална квалификация и реализация на 

младите хора с увреждания остава трудно решим проблем поради свития пазар на 

труда и високата безработица в общината.  

 

Основните потребности на децата с увреждания са: 

 

 Достъп до образование в общо образователни училища; 

 Равен достъп до услуги и възможности за социална интеграция сред техните 

връстници; 

 Осигуряване на достъп до адекватна здравна грижа; 

 Придобиване на умения и навици за самостоятелен живот; 

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда, особено в изолираните малки 

населени места; 

 Осигуряване на възможности за професионална квалификация и реализация; 

 Осигуряване на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с 

увреждания; 

 Интеграция в общността. 

Деца, изоставени на ниво родилен дом 

Изоставените деца на ниво родилен дом за общината са за 2012 г. – 1 дете; за 2013 

г. – 3 деца и за 2014 г. няма. 

Деца в риск от отпадане от училище 

Предоставените данни от училищата показват, че се запазва тенденцията на 

децата, застрашени от отпадане от училище. В община Червен бряг през учебната 2009 

г./2010 г. са отпаднали 6 деца, през учебната 2011 г./2012 г. са отпаднали 8 деца и към 

момента на проучване за първия срок на учебната 2013 г./2014 г. – 13. 

Идентифицирането на децата, нередовно посещаващи училище, се усложнява от 

практиката педагогическите колективи да прикриват отсъствията им, за да се запази броя 

на учениците, тъй като от него зависят средствата за издръжка на съответното  

учебно заведение. Проблемът е особено силен в училищата в малките населени места с 

недостатъчен брой ученици за сформиране на паралелка. Това правило започва да се 

прилага и от голяма част и от училищата в общината, поради намаляването като цяло на 

децата в училищна възраст. 

Децата в риск от отпадане от училище могат да се групират в следните 

групи: 
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 Деца от закрити училища след прехвърлянето им в приемно средищно 

училище; 

 Деца, записани в училище извън населеното място, в което живее. 

Деца с родители в чужбина 

Специфична група в риск са децата на родители, живеещи в чужбина. Поради 

липса на работа, родителите напускат населените места и от години са се установили в 

Испания, Италия, Гърция и Кипър, където живеят и работят. За известна част от децата 

е приложена мярка за закрила – настаняване в семейство на близки и роднини. За не 

малка част от децата и учениците се грижат възрастни роднини, които нямат нужния 

авторитет пред тях. 

Това води до прекъсване на преки емоционални контакти между деца и 

възрастни и липса на родителски контрол, в случаите, когато близките не успяват да се  

„справят” с децата. 

 

Основни идентифицирани нужди са: 

 Ангажиране на свободното време; 

 Преодоляване на поколенческите конфликти; 

 Възстановяване на семейството; 

 Подкрепа в училище. 

Работната група няма информация колко са децата с родители в чужбина. 

Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 

Ражданията на майки под 18 годишна възраст за 2012 г. са 30, за 2013 г. са 25 и за 

2014 г. са 21.  

Голяма част от децата на непълнолетни родители живеят в села в общината, 

населени предимно с роми.  

Деца в многодетни семейства 

Към момента на проучване в община Червен бряг са регистрирани 957 деца в 

многодетни семейства. 

Децата в многодетни семейства от Община Червен бряг са част и от групата на 

нередовно посещаващите училище, както и от ранно отпадащите. Една част от тях са от 

ромски семейства, живеещи в обособени общности. За да се даде възможност за 

социално включване и за равен шанс, на тези деца е необходимо да им се осигури достъп 

до качествено образование.  

Паралелно обхващането на децата в ранна възраст от многодетни семейства в 

детска градина и в целодневна форма на организация на образованието, ще подпомогне 

социално слабите родители в отглеждането им. Същевременно обхващането на децата в 

училище и подпомагането на семействата не трябва да се смесва със записването и 

настаняването им в учебни заведения от интернатен тип. 

Деца на самотни родители 

Към момента на проучване в община Червен бряг са регистрирани 195 деца на 

самотни родители. Работната група няма информация колко от тези деца ходят на 

училище или са част от рискови групи. Необходимо е да се проучи каква част от  
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децата, настанявани в институции и приемни семейства, децата в риск от отпадане 

от училище и с агресивно поведение се отглеждат от един родител, за да се планират 

интервенциите според нуждите на семействата на ниво община. 

Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 

В община Червен бряг са регистрирани 26 деца – жертва на насилие за периода 

2011-2014 г., от които през 2011 г. – 3, през 2012 г. – 3, през 2013 г. – 4 и през 2014 г. – 

16. 

Преобладаващата част от извършеното насилие е насилие, извършено на 

улицата.Въпреки увеличеното разкриване и съобщаване на случаи, сериозен проблем е 

изваждането на светло домашното насилие и преодоляване на „мълчанието”. Жертвите 

на насилието се нуждаят от осигуряването на сигурност, терапия за преодоляване на 

травмите, обществена и социална подкрепа. 

Общият брой деца от община Червен бряг, получили полицейска закрила през 

периода 2011-2014 г. е 9, от които през 2011 г. – няма, през 2012 г. – 5, през 2013 г. – няма 

и през 2014 г. са 4. 

Деца с противообществени прояви 

Териториалната работна група извежда като отделна група децата с 

противообществени прояви и поведенчески проблеми. Представителите на ДСП 

определят като поведенчески проблеми агресията, употребата на алкохол и упойващи 

вещества, кражбите, побоя. 

Идентифицираните нужди във връзка с агресията между децата в училище са: 

 Децата да бъдат изслушвани и разбирани относно причините за 

извършените от тях прояви; 

 Да се промени модела на интервенция –насилието да бъде оценявано като 

симптом за проблем, а не като причина за наказание; 

 Да се популяризира сред децата разпознаването на насилието и да се 

изградят умения за избягване на риска от насилие и агресия. 

Факторите, водещи до различни противообществени прояви и поведенчески 

проблеми на децата са: ниският родителски контрол, раздялата в семейството – при 

разведени родители или родители в чужбина, бедност, безработица. 

 Идентифицираните нужди за превенция на поведенческите проблеми при децата 

са: 

 Осигуряване на подкрепа от родителите и намаляване на агресията в семейната 

среда; 

 Ангажиране на свободното време на децата; 

 Осигуряване на подкрепа от психолог при нужда. 
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Таблица 4 

Деца, изоставени на ниво родилен дом 

 2012 2013 2014 

общо за общината    

 1 3 0 

Деца в риск от отпадане от училище 

 2012 2013 2014 

общо за общината 6 8 13 

Деца с родители в чужбина 

 2012 2013 2014 

общо за общината   -   -   - 

    

Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 

 2012 2013 2014 

общо за общината 30 25 21 

Деца в многодетни семейства 

 2012 2013 2014 

общо за общината   957 

Деца на самотни родители 

 2012 2013 2014 

общо за общината   195 

Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 

 2012 2013 2014 

 6 8 4 

общо за общината    

Деца с противообществени прояви 

 2012 2013 2014 

общо за общината 35 40 29 
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9. Пълнолетни лица с увреждания 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

Социалната услуга Защитено жилище в гр. Червен бряг бе разкрита по проект 

„Това е моята къща”. Проектът се финансира по процедурата за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент ІІ 

„Разкриване на социални услуги в общността" на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси". 

ЗЖ е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за 

подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите. 

Ползвателите на ЗЖ са младежи и девойки, биологични сираци, или изоставени 

от родителите си отгледани в ДДМУИ/ДДУИ на територията на цялата страна. В 

изпълнение на проект „Това е моята къща” в ЗЖ бяха изведени поетапно 8 потребителя, 

като с предимство се ползват  лицата, родени в община Червен бряг. 

Към края на 2015 г. в Защитено жилище са настанени 7 младежи.  

       Настанените младежи в ЗЖ към 31.12.2015 г. се обслужват от 6 души персонал: 1  

Социален работник, 2  Трудотерапевт, 3  Социален асистент. 

Щатното разписание е в съответствие с Методика за определяне на персонала в 

специализираните институции и социалните услуги в общността, разработена във връзка 

с чл. 18”а”ал. 1,2,3 и 6 от Закона за социалното подпомагане, Наредбата за критерии и 

стандарти за социалните услуги за деца и Решение на Министерски съвет за 

разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и 

делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните 

от държавата дейности през съответната година. 

Във връзка с прилагането на Методика за определяне на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общоността, кметът на общината управлява 

социалните услуги делегирани от държавата дейности и е работодател на тези услуги. 

Кметът утвърждава длъжностните разписания на управляваните от него социали услуги. 

В изпълнение на решение на Министерски съвет Кметът на общината определя 

числеността на персонала. 

Средствата за заплати в ДДД за социалните услуги се формират на база 

числеността на персонала и средната месечна брутна работна заплата на едно лице от 

персонала, определени от Общинския съвет на общината, в рамките на средствата по 

единните разходни стандарти. 

Над лицата, поставени под пълно запрещение, е учредено настойничество със Заповеди 

на Органа по настойничество и попечителство. 

За учебната 2015/2016 г. 4 от настанените лица в ЗЖ посещават помощна паралелка в ОУ 

„Ал. Константинов” – гр. Червен бряг. 

 

Към 31.12.2014 г. В община Червен бряг пълнолетните хора с увреждания са 

общо 3657. 

Основните проблеми на хората с увреждания са: 

 Недостиг за здравни услуги и рехабилитация; 

 Липса на специализиран транспорт от селата към общинския център, 

където се изпълнява услугата, а от там – ограничен  достъп на живеещите в селата до  

качествени здравни рехабилитационни услуги; 
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 Липса на клинични пътеки за голяма част от заболявания; 

 Изолация от пазара на труда; 

 Ниски доходи на лицата и техните семейства; 

 Социална изолация в общността; 

 Липса на дневна/почасова грижа грижа; 

 Липса на подкрепа за семейството; 

 Недостъпна архитектурна среда. 

Основните идентифицирани нужди са: 

 Предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация; 

 Изграждане на умения за независим живот; 

Обучения за активно включване на пазара на труда; 

Осигуряване на  подкрепа за семейството; 

 Достъпна архитектурна среда; 

 Подкрепа за социално включване. 

Лица с физически увреждания 

Общият брой на хората с физически увреждания в община Червен бряг към 

момента на проучването е 752. 

Лица с психични заболявания 

До момента на проучването в община Червен бряг има 102 човека с психични 

заболявания. 

Лица с умствена изостаналост 

До момента на проучването в община Червен бряг има 90 човека с умствена 

изостаналост. 

Лица с деменция 

До момента на проучването в община Червен бряг има 20 човека с деменция. 

Стари хора с увреждания 

Няма данни какъв е относителният дял на старите хора с увреждания спрямо общия 

брой на лицата с увреждания в общината. Но имайки предвид възрастовата структура на 

населението в община Червен бряг, както и  високия процент на хората с увреждания, 

считаме, че това е рискова група, на която трябва да се обърне внимание.  

Могат да бъдат изведени някои проблеми: 

 Липса на редовен транспорт от селата към общинския център, където се 

изпълнява услугата и съответно ограничен достъп на живеещите в селата; 

 Недостатъчна дневна/почасова грижа; 

 Недостиг на здравни услуги – рехабилитация; 

 Подкрепа в общността за подобряване на контактите и общуването; 
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 Липса на подкрепа за семейството; 

 Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията.  

 

Таблица 5 

 

Лица с физически увреждания 

 2012 2013 2014 

общо за общината 650 702 752 

Лица с психични заболявания 

 2012 2013 2014 

общо за общината 85 92 102 

Лица с умствена изостаналост 

 2012 2013 2014 

общо за общината 75 84 90 

Лица с деменция 

 2012 2013 2014 

общо за общината 10 15 20 

Стари хора с увреждания 

 2012 2013 2014 

общо за общината    -    -    - 
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10.  Лица, трайно настанени в институции 

Хора с увреждания, настанени в институции 

Настанените в специализирани институции хора с увреждания от община Червен 

бряг за периода 2012 - до момента на проучване през 2014 г. са 7 души. За да се планират 

услуги за деинституционализация, е необходимо да се проучи вида на заболяванията за 

всеки от тях и да се направи оценка на необходимата грижа. От тях 7 са настанени в 

институции в друга област. 

Стари хора, настанени в институции 

За периода 2012 г. – 2014 г. до момента на проучването са настанени 2 души в 

същата област, извън общината в специализирани институции. 

Таблица 6 

 

Хора с увреждания, настанени в институции 

 2012 2013 2014 

общо за общината 0 3 4 

Стари хора, настанени в институции 

 2012 2013 2014 

общо за общината    

 1 0 1 

 

 

11.  Общности и групи в неравностойно положение 

Безработни 

Това са групи от безработни лица с по-ниска конкурентноспособност на пазара на 

труда, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с трайно намалена 

работоспособност; безработни младежи от социални заведения, завършили 

образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайно намалена 

работоспособност; безработни лица – самотни родители /осиновители/ и /или майки/ 

осиновителки/ с деца до 3 годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание 

 „лишаване от свобода“; безработни жени над 50 – годишна възраст и мъже над 55 – 

годишна възраст; други групи безработни лица. 

Средногодишното равнище на безработицата в община Червен бряг за периода 

2012 г. – 2014 г. запазва високата си стойност, в сравнение  със средната за страната. 

Неблагоприятна е професионално образователната структура на безработните лица.  

Очаква се нисък процент на регистрираните безработни със специалност и 

квалификация. От справките на ДБТ е видно, че се търсят предимно инженери, 

икономисти, юристи и учители по чужди езици, както и други педагогически 

специалности. 
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Общият брой на регистрираните безработни лица към месец април 2014 г. е 3307. 

Броят на безработните лица с регистрация над 1 година в ДБТ – Червен бряг към месец 

април 2014 г. е 1560.  

Безработицата и ниските доходи в семействата рефлектират директно върху 

групи с ограничени ресурси за автономност, пряко зависими от своите близки. Лошите 

битови условия и дефицит в средствата за издръжка пораждат затруднения за 

осигуряване на добри битови условия на живот, покриване на разходите за всекидневни 

нужди и са сред основните причини за настаняване на деца и възрастни в специализирани 

институции. Бедността и ниските доходи влияят върху оформянето на почти всички 

групи в риск. 

  Етнически общности в неравностойно положение 

В настоящата група са включени хора, живеещи в обособените ромски общности 

в община Червен бряг –  V-ти квартал, гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. Девенци, с.  

Глава, с. Горник и с. Радомирци. В ромските квартали са налице различни фактори, които 

са предпоставка за бедността – ранно отпадане от училище, ниско образование и 

квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови 

навици у част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, липса 

на достъп до здравни, социални и образователни услуги. Тези места са районите с най-

голям относителен дял на непълнолетни майки, деца, настанени в институции, деца, в 

риск от отпадане от училище. Акумулирането на икономически, образователни и 

етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, когато семейството живее в 

рамките на собствената компактна малцинствена група. 

В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито децата 

рискуват да повторят модела на социална изолация на своите родители. За да се разбие 

затворения цикъл, е необходима комплексна интервенция, насочена срещу бедността, 

която да подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и развитие 

на своите деца:  

 Наваксване на липсата на професионална квалификация и образование 

Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите, 

отпаднали от училище или с основно и по-ниско образование; 

 Подкрепа на родителите в случаите на трайна безработица чрез допълнителна 

професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на 

други възможности за заетост; 

 Изграждане на родителски капацитет и увереност; 

 Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и 

овладяване на български език; 

 Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната 

система; 

 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и младите хора и 

гарантиране на бъдеща конкурентноспособност на пазара на труда; 

 Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и 

овладяване на български език; 

 Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната 

система; 

 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и младите хора и 

гарантиране на бъдеща конкурентноспособност на пазара на труда. 
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 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно 

положение и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на 

децата, настанени в институции, както и превенция на изоставянето; 

 Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите 

за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на 

бедността и социалната изолация.  

 

Самотно живеещи стари хора 

До момента на проучване в община Червен бряг броят на самотно живеещи стари хора 

са 164. 

 

5. Оценка на социалните услуги в община 

Червен бряг  
 

На територията на община Червен бряг няма специализирани институции. При 

необходимост от извеждане извън семейството, нуждаещите се лица се настаняват по 

възможност в специализирани институции в областта, а при липса на свободни места - в 

съседни области. При необходимост от извеждане извън семейството, нуждаещите се 

деца се настаняват в приемни семейства на територията на общината.  

Целта на анализа на предоставяните на територията на Община Червен бряг 

социални услуги е да се оценят възможностите на наличните човешки, материални и 

финансови ресурси за предотвратяване на рисковете за отделните целеви групи, както да 

се очертаят формите и методите  за  тяхното преодоляване.  

Анализът на социалните услуги в община Червен бряг е направен на базата на събраната 

информация от: 

 Картите, подадени от доставчиците на социални услуги; 

 Карта за данни на рисковите групи по общини; 

За целите на анализа на наличните  социални услуги в община Червен бряг са 

разглеждани  три групи   услуги: за деца, възрастни лица в трудоспособна възраст и стари 

хора (в пенсионна възраст). За всяка от трите рискови групи се имат предвид от една 

страна услугите, които се осигуряват от специализираните институции и от друга – 

услугите, предоставяни в самата общност.  
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6. Действащи социални услуги на територия 

на община Червен бряг: 

 
Десйстващите социални услуги в община Червен бряг обхващат следните направления: 

1. Грижа за децата. Предоставянето на услугите в общността се осъществява 

чрез: Обществена трапезария, ДЦДВХУ, ЦОП, Личен асистент за деца с увреждания, 

Приемна грижа, ЦНСТ. 

2. Грижа за възрастни от уязвими групи. Социалните услуги по това 

направление се осъществяват чрез: Домашен социален патронаж, ЗЖ, Личен асистент за 

възрастни с увреждания, ДЦДВХУ. 

3. Грижа за старите хора. Социалните услуги, предназначени за стари хора с 

увреждания, в това число самотни и живеещи в отдалечени от административните 

центрове населени места, се предоставят чрез Обществена трапезария, Личен асистент 

за стари хора, Домашен социален патронаж. 

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

Предоставяната на територията на община Червен бряг социална услуга 

„Домашен социален патронаж” е с капацитет 330 лица и обхваща всички 14 населени 

места в общината. 

 

Брой ползватели на социалната услуга на територията  

на Общината за 2014 г. 
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март 305 
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май 336 

юни 339 

юли 340 

август 333 

септември 344 

октомври 324 

ноември 321 

декември 318 
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 В момента няма чакащи лица за обслужване. Варират от 8 до 13 домуващи, които 

временно не ползват услугата. Отвореният характер на системата „Домашен социален 

патронаж” позволява част от домуващите да бъдат отписани за времето до завръщането 

им от престой при близки. 

Социалната услуга в общността, се изразява в предоставяне на услуги по 

домовете, на хора с увреждания с определена 71 и над 71 % неработоспособност, деца с 

увреждания, лица над 60-годишна възраст, придобили право на пенсия ИВС, затруднени 

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

Желаещите да ползват услугите на Общински социални услуги - ДСП се приемат за 

обслужване след преценка на състоянието, извършено чрез социална анкета от социален 

работник. 

В „Домашен социален патронаж” се приготвя храна по предварително изготвено 

меню, съобразено с възрастовите особености на потребителите и с принципите на 

рационалното хранене за хората от третата възраст.  

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. 

Предлага се ежедневно супа, второ ястие, десерт, хляб „Добруджа” или типов - по 

избор на абоната и квасено мляко.  

Въведен е мониторинг за качеството на предоставената храна, като всяко 

тримесечие лицензирана фирма взема хранителни проби за наличие на патогенни 

микроорганизми. 

Прилагайки изградената система за самоконтрол и въведената НАССР система, 

храната за транспортиране до домуващите се разсипва в съдове за еднократна употреба. 

Те са придружени със сертификат за качество и контакт с храни, както и еко сертификат. 

Процедурата е много рационална, както за персонала, така и за обслужваните лица. 

Въведена е една съвременна форма на обслужване, налагаща се в сферата на социалните 

услуги. Във връзка с това са постигнати добри резултати за намаляване на комунално-

битовите разходи за вода, хигиенни и дезинфекциращи препарати, ел. енергия.  

На потребителите на услугата се осигурява: 

- доставка на храна в дома, като се осигурява правилен режим на хранене, при 

отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване 

изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му; 

- съдействие за получаване на медицинска и дентална помощ, както и други 

здравни грижи; 

- съдействие за снабдяване с предписаните лекарства и необходимите 

технически помощни средства, както и за изготвяне на документи за явяване пред ТЕЛК, 

а при необходимост придружаване на лицето до мястото за представяне; 

- битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост;  

- съдействие за настаняване в специализирани институции. 

            Персоналът на ДСП се състои от 17 души: един ръководител, един счетоводител, 

тринадесет души помощен персонал и двама социални работника.  

Социалните работници работят по предварително изготвен и одобрен график за 

посещение на обслужваните лица и семейства. Всеки домуващ се посещава 2 пъти в 

месеца, споделя проблемите си с тях, коментира се качеството и количеството на 

храната, както и мнения за разнообразяване на предлаганото меню. Резултатите от  
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ежедневните посещения се отразяват в периодични социални анкети с подпис на 

посетения потребител на услугата. Социалните работници при необходимост подготвят 

и документите на обслужваните лица като: карти за пътуване, получаване на социални 

добавки, подготовка на документи за социална помощ за отоплителния сезон.  

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

            Дневен център за деца и/или хора с увреждания е социална услуга в общността, 

делегирана от държавата дейност и второстепенен разпоредител с бюджетни средства 

към Община Червен бряг. Услугата е разкрита със заповед № РД-01-274/02.05.2006г. на 

изпълнителния директор на АСП с капацитет на обслужване от 24 деца и/или хора с 

увреждания от община Червен бряг.  

През 2014 г. ДЦДВХУ няма промяна в структурата, капацитета и финансирането 

на дейността.  

ДЦДВХУ е социална услуга в общността, предлагаща комплекс от дейности, за 

преодоляване социалната изолация, подпомагане на социалната адаптация и интеграция 

и компенсиране на дефицитите, получени в резултат на трайни заболявания или 

увреждания, в условия близки до семейната среда. От друга страна осъществява помощ 

и подкрепа на семействата и родителите на децата със специални потребности. 

Центърът предоставя пълния комплекс от услуги – целодневна, полудневна и 

почасова грижа, включваща терапевтични и корекционно-възпитателни дейности, 

организация на свободното време – разходки, екскурзии и участие в културни 

мероприятия за своите потребители, обгрижване, помощ и подпомагане в ежедневните 

занимания по време на престоя на децата, задоволяване на хигиенните нужди, трикратно 

хранене, възможност за следобедна почивка за по-малките деца и тези, които пребивават 

целодневно. 

ДЦДВХУ се намира на достъпно и комуникативно място в близост до централната 

градска част. Притежава много добра материална база, обзавеждане, специализирано 

оборудване и материали. Разполага със собствен специализиран транспорт-микробус 

„Ситроен Джъмпер” 10+1 места, оборудван с хидравлична платформа и обособено място 

за инвалидна количка, с който се осигурява ежедневния транспорт на потребителите. 

 През 2014 г. услугата са ползвали 35 потребители от гр. Червен бряг и населените 

места от общината, от които 28 деца и 7 младежи. Прекратени са четири договора. 

Сключени са договори за обслужване със седем нови потребители. 

 От м. септември 2014 г. е започнала предоставяне на съпътстваща почасова услуга 

на шест от настанените в Центъра за настаняване от семеен тип деца и младежи с 

увреждания, в т.ч. и мобилна услуга на място в ЦНСТДМ за една двойка.  

 През летния период и по време на ваканциите целодневната посещаемост се 

увеличава.  

Работата с потребителите е съобразена с техните възможности и потребности. 

Провеждат се групови и индивидуални занимания от отделните специалисти в 

съответствие с разработените индивидуални планове и програми.  

 За потребителите на ДЦДВХУ през 2014 г. се е грижил 12-членен екип от 

специалисти, помощен и административен персонал. 
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квалификацията и мотивацията на екипа. За целта продължи обучението на екипа в 

терапевтичния център на Фондация „Карин дом” гр. Варна. Специалисти от ДЦДВХУ 

взеха участие и в други организирани обучения, семинари и конференции. 

 През 2014 г. беше разрешен проблемът с недостатъчната площ, която се ползва от 

Дневния център. С решение № 892 от 28.10.2014г. на Общински съвет и сключен договор 

№ 98-00-914/10.11.2014г. се предостави за безвъзмездно ползване и стопанисване и 

партерния етаж на западното крило на сградата, с което тази част от сградата се 

обособява като самостоятелна с отделен вход и възможност за контролиран достъп. Това 

ще даде възможност за разделянето на децата и младежите на малки  групи, съобразно 

тяхната възраст, подвижност, интелектуални възможности и др. Ще се подобри работата 

с потребителите, предлагането на подходящи и разнообразни занимания и съответно 

повишаване качеството на предлаганата услуга. Предстоящо е извършването на текущ 

ремонт на помещенията и тяхното оборудване и обзавеждане. 

Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания се утвърждава като 

необходима и полезна социална услуга, както за децата с различни здравословни 

проблеми и дефицити, така и за техните родители. Особено ценна е съвместната работа 

със семействата на потребителите, които изразяват положителна оценка и добри мнения 

за екипа, предлаганите условия в Центъра и резултатите от работата с потребителите. 

 

Център за обществена подкрепа 

Във връзка с Решение № 53/24.01.2012 г. на Общински съвет – Червен бряг и 

съгласно Заповед № РД-01-230/17.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане, считано от 1 март 2012 година, е разкрита услугата Център за 

обществена подкрепа – гр. Червен бряг като делегирана държавна дейност. Капацитетът 

на ЦОП – Червен бряг е 20 места за деца и младежи от 0 до 18 годишна възраст. Услугата 

съществува от 2012 г. след основен ремонт по проект на оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“. 

 Център за обществена подкрепа – Червен бряг предоставя комплекс от социални 

услуги, свързани с превенция на отпадането от училище и работа с деца, отпаднали от 

училище, превенция на насилието, деинституционализация и реинтеграция на деца, 

обучения в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от 

институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на 

бъдещи приемни родители и осиновители, подкрепа на дете след настаняване в приемно 

семейство, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви и работа с 

деца жертви на трафик. 

Структура и численост на персонала: 

• Директор – 1бр.; 

• Социален работник – 1бр.; 

• Педагог – 1 бр.; 

• Психолог – 0,5 бр.; 

• Счетоводител – 1 бр.; 

• Няма незаети длъжности. 
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 През 2014 г. ЦОП – Червен бряг откри нова услуга „Работа с деца, станали жертва 

на трафик”. 
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 Към 31.12.2014 г. в ЦОП – Червен бряг има сключени 27 договора за предоставяне 

на социалната услуга. От тях 24 деца от 11 приемни семейства. 

 Дейности за подкрепа, които се предоставят на потребителите: 

Предназначена за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на 

децата, превенция насилието и отпадане от училище, деинституциализация и 

реинтеграция на деца, обучение в умения и самостоятелен живот и социална интеграция 

на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, 

обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на 

деца с поведенчески проблеми и прояви. Работа с деца жертва на насилие. 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или възрастни 

хора с увреждания 

 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е нова 

монолитна двуетажна сграда, с РЗП 782,30 кв.м. Разположена е в съседство до обединено 

детско заведение „Зора“, ЦОП и е в непосредствена близост до общинската болница. 

Предвид спецификата на населеното място, разстоянието до административния център 

на града, читалища, обществени сгради не е пречка за осъществяване на дейността. 

Осигурен е достъп за лицата с увреждания. 

 В Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания има 

следните помещения: централна дневна за отдих и занимания; кухня; кът от дневната за 

едновременно хранене на всички обитатели; лични спални – 6 броя, за двама 

потребители, със самостоятелен санитарен възел; зала за занималня, кабинет на 

директор, счетоводител и социален работник; складови и помощни помещения; 

стълбищна клетка с подемна платформа; две площадки за игри /открита и закрита/. 

Според вида и предназначението си всички помещения са много добре оборудвани и 

мебелирани по подходящ начин. 

Социалната услуга е разположена в жилищен квартал, благоустроен по 

отношение на улично-тротоарната мрежа, озеленяване, транспортна и търговска мрежа. 

Отоплението е дизелово. Осветлението, снабдяването с вода, вентилация на 

помещенията и отоплението е съобразено със санитарните норми и изискванията на 

безопасност. Монтирани са подходящи указателни табели, бутони за противопожарна и 

охранителна безопасност.   

 Сградата е самостоятелна и в нея не функционират други услуги - социални, 

здравни, образователни. 

Потребителите ползват почасово социална услуга в гр. Червен бряг – Дневен 

център за деца и/или възрастни хора с увреждания. 

Направен е избор на общопрактикуващ лекар на потребителите. При нужда 

същите посещават съответните специалисти. 
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Персоналът е определен съгласно изискванията на утвърдената от министъра на 

труда и социалната политика Методика за определяне длъжностите на персонала в 

специализираните институции и социални услуги в общността.  

Числеността на персонала е 10,25 бр. включващ: социален работник с вменени 

ръководни функции на 4-часов работен ден; социален работник на 4 часов работен ден; 

8 детегледачки; медицинска сестра на 4 часов работен ден – 2 броя; счетоводител на 2 

часов работен ден. 

От потребителите 5 деца посещават слята помощна паралелка за деца със СОП 

към ОУ „Алеко Константинов” гр. Червен бряг по Проект BG051PO001-4.1.07 

„Включващо обучение” по Оперативна Програма ”Развитие на човешките ресурси” 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  В услугата са 

назначени 2 медицински сестри, всяка от която работи на 4 часов работен ден. 

ЦНСТ предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на 

деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани 

възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и 

роднини или приемно семейство. ЦНСТ разполага с модерна и комфортна материална 

база, близка до семейната среда. 

В центъра за настаняване  от семеен тип за деца и младежи с увреждания към 

декември 2015 г. са настанени 10 деца и младежи с увреждания.  

От 01 януари 2015г.  е  делегирана от държавата дейност.  

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

Дневен център за деца и/или хора с увреждания е социална услуга в общността, 

делегирана от държавата дейност и второстепенен разпоредител с бюджетни средства 

към Община Червен бряг. Услугата е разкрита със заповед № РД-01-274/02.05.2006г. на 

изпълнителния директор на АСП с капацитет на обслужване от 24 деца/лица с 

увреждания от община Червен бряг.  

            От създаването на Центъра до края на 2015 г. няма промяна в структурата и 

капацитета на услугата. 

ДЦДВХУ предлага комплекс от дейности за преодоляване социалната изолация, 

подпомагане на социалната адаптация и интеграция и компенсиране на дефицитите, 

получени в резултат на трайни заболявания или увреждания, в условия близки до 

семейната среда. От друга страна осъществява помощ и подкрепа на семействата на 

децата и лицата със специални потребности. 

Центърът предоставя целодневна, полудневна и почасова грижа, включваща 

терапевтични и корекционно-възпитателни дейности, организация на свободното време 

– разходки, екскурзии и участие в културни мероприятия за своите потребители, 

обгрижване, помощ и подпомагане в ежедневните занимания по време на престоя на 

децата, задоволяване на хигиенните нужди, трикратно хранене, възможност за 

следобедна почивка за по-малките деца и тези, които пребивават целодневно. 

ДЦДВХУ се намира на достъпно и комуникативно място в близост до централната 

градска част. Притежава много добра материална база, обзавеждане, специализирано 

оборудване и материали. Разполага със собствен специализиран транспорт-микробус 

„Ситроен Джъмпер” 10+1 места, оборудван с хидравлична 
       Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 
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 платформа и обособено място за инвалидна количка, с който се осигурява 

ежедневния транспорт на потребителите. 
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 През 2014 г. услугата са ползвали 35 потребители от гр. Червен бряг и населените 

места от общината, от които 28 деца и 7 младежи. Прекратени са четири договора. 

Сключени са договори за обслужване със седем нови потребители. 

 От м. септември 2014 г. се предоставя съпътстваща почасова услуга на шест от 

настанените в Центъра за настаняване от семеен тип деца и младежи с увреждания, в т.ч. 

и мобилна услуга на място в ЦНСТДМ за една девойка.  

 През летния период и по време на ваканциите целодневната посещаемост се 

увеличава.  

Работата с потребителите е съобразена с техните възможности и потребности. 

Провеждат се групови и индивидуални занимания от отделните специалисти в 

съответствие с разработените планове и програми.   

 За потребителите на ДЦДВХУ през 2014 г. се е грижил 12-членен екип от 

специалисти, помощен и административен персонал. 

 С оглед предоставянето на социална услуга с високо качество, наред с 

подобряване на материалната база на ДЦДВХУ, приоритет е повишаване 

квалификацията и мотивацията на персонала. За целта екипа на Центъра три поредни 

години се обучава в терапевтичния център на Фондация „Карин дом” гр. Варна. 

Специалисти от ДЦДВХУ вземат участие и в други организирани обучения, семинари и 

конференции. 

 През 2014 г. беше разрешен проблемът с недостатъчната площ, която се ползва от 

Дневния център. С решение № 892 от 28.10.2014г. на Общински съвет и сключен договор 

№ 98-00-914/10.11.2014г. се предостави за безвъзмездно ползване и стопанисване и 

партерния етаж на западното крило на сградата, с което тази част от   

сградата се обособи като самостоятелна с отделен вход и възможност за контролиран 

достъп. Това дава възможност за разделянето на децата и младежите на малки  групи, 

съобразно тяхната възраст, подвижност, интелектуални възможности и др. Ще се 

подобри работата с потребителите, предлагането на подходящи и разнообразни 

занимания и съответно повишаване качеството на предлаганата услуга. През 2015 г. беше 

извършен текущ ремонт на предоставените помещения и тяхното оборудване и 

обзавеждане.  

 Увеличаването на площта, подобряването на материалната база, както и 

разширяването на целевата група потребители са добра предпоставка за увеличаване на 

капацитета на услугата.  

Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания се утвърждава като 

необходима и полезна социална услуга, както за децата и пълнолетните лица с различни 

здравословни проблеми и дефицити, така и за техните семейства. Особено ценна е 

съвместната работа с родителите, които изразяват положителна оценка и добри отзиви 

за екипа и предлаганите условия в Центъра, както и за  резултатите от работата с 

потребителите. 
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 Социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат 

да се самообслужват, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с 

общините (районите), се предоставя социалната услуга „Личен асистент”. 

 Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип 

грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко 

болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на 

възможности за социално включване. 

С дейностите на проекта се осигурява в национален мащаб непрекъснатост на 

ползване на социалната услуга „личен асистент” и надграждане на услугата чрез 

предоставяне и на достъп до здравни услуги. 

 

В рамките на проекта са планирани реализирането на дейности, свързани с 

организация и управление, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат 

потребители на услугата, кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и 

медицински специалисти, обучения на личните асистенти, предоставяне на социалната 

услуга „личен асистент“ в продължение на 10 месеца, оказване на психологическа 

подкрепа и супервизия на назначените лични асистенти и дейности по информиране и 

публичност на проекта. 

Целевите групи, които обхваща проекта са: хора с увреждания с ограничения или 

невъзможност за самообслужване, хора над 65 години с ограничения или в невъзможност 

за самообслужване, семейства на деца с увреждания, самотно живеещи тежко болни 

лица. 

Към настоящия момент в община Червен бряг от услугата се възползват 105 

потребители и 103 лични асистенти  . 

 

ПРИЕМНА ГРИЖА 

 

На 08.12.2011 г. се подписа партньорско споразумение № СИ 01-14/08.12.2011 г. 

във връзка с изпълнение на проект „И аз имам семейство” в рамките на схема за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 – „Приеми ме” между Агенция 

за социално подпомагане, чрез дирекция „Закрила на детето” и Община Червен бряг.    

Проект „И аз имам семейство” е в съответствие с приоритетите, определени в 

Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република 

България” и плана за действие за нейното изпълнение.  

Проектът се реализира на територията на цялата страна, като община Червен бряг, 

която е партньор по проекта, е избран на база разработени критерии.  

Към м. декември 2014 г. по проект „И аз имам семейство” има десет утвърдени от 

специализираната комисия по приемна грижа при РДСП – Плевен професионални 

приемни семейства, в които има настанени общо единадесет деца. 

Във връзка с продължаване дейностите по проекта 9 професионални приемни 

семейства, които са с доставчик н а,слугата ДСП, преминаха към Община Червен бряг в 

качеството й на лицензиран доставчик. С тях бяха сключени договори, като по този 

начин не беше допуснато прекъсване на услугата. 
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Чрез развитие на приемната грижа се подобрява качеството на живот на децата, 

които не получават достатъчно грижа и внимание в собствените си семейства. На децата 

се предоставя възможност да живеят в сигурна семейна среда, в която се удовлетворяват 

техните индивидуални потребности и получават помощ и подкрепа от специалисти. 

 

НП „АСИСТЕНТИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ 

 

В НП “АХУ” са определени ограничителни условия за достъп до дейността 

“Личен асистент”. Тя се реализира в тесен кръг от лица в трудоспособна възраст. Извън 

обхвата й остават хора, които живеят сами и нямат близки, които да полагат грижи за 

тях. 

По програмата се осигурява заетост на безработни лица, които предоставят 

качествени грижи в семейна среда на лица с увреждания и тежко болни самотни хора. 

Към 31.12.2014 г. по НП „АХУ“ са работили 28 лични асистенти. Броят на асистентите 

към 2015 г. е 22. 

 

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ 

 

Социалната услуга Обществена трапезария се предоставя на територията на 

община Червен бряг от 01.12.2009 г. и има за цел превенция на социалното изключване, 

насочена е към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я 

осигуряват сами. 

 Реализирането на дейностите по социалната услуга включва предоставянето на 

храна за обяд – супа, основно ястие и хляб на социално слаби граждани, жители на 

община Червен бряг. 

 Услугата се предоставя по проект и подписан договор между Община Червен бряг 

и фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Целевата 

група па проект „Обществена трапезария” са: 

           -   лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 

9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Списъкът с 

подпомаганите лица за месеца се предоставя от дирекция „Социално подпомагане”         

гр. Червен бряг; 

- лица с доказана липса на доход и близки, които да се грижат за тях; 

         -   самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за 

осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии, пенсии 

несвързани с трудовата дейност/; 

- скитащи и бездомни деца и лица.  
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7. Социално подпомагане, взаимодействие с 

други услуги в областта на образованието,  

здравеопазването,  пазара на труда и други 

допълващи услуги 
 

 Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход 

цели осигуряване на основните жизнени потребности и допълване на доходите на бедни 

лица и семейства до диференцирания минимален доход, чрез предоставяне на месечни, 

целеви и еднократни помощи, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника 

за неговото прилагане. Помощите се отпускат след преценка на доходното и 

имуществено състояние, семейното положение и здравословно състояние на лицата и 

семействата, като се прилага диференциран подход към всеки отделен случай; осигурява 

здравните вноски на лицата; предоставя целеви средства за диагностика и лечение в 

болнични заведения на български граждани с прекъснати здравно-осигурителни права.  

 Приоритетно помощите се предоставят на самотни възрастни хора, хора с 

увреждания, родители, които сами отглеждат децата си. За тях диференцираният 

минимален доход за определяне на размера на месечната помощ е  в по-голям размер.  

 За периода до 31.12.2014 г. с месечни, целеви и еднократни социални помощи по 

ППЗСП е оказана подкрепа общо на 775 лица и семейства.  

Целева социална защита за отопление 

За покриване на част от разходите за отопление през зимния период се 

предоставят целеви помощи за  отопление. Основен приоритет са самотно живеещите 

възрастни хора, хората с трайни увреждания и родителите, които сами отглеждат децата 

си, като се осигурява облекчен достъп до помощта. Наблюдава се увеличение в броя на 

подпомогнатите случаи  по тази програма. За отоплителен сезон 2013/2014 година 1997  

лица и семейства са получили целеви помощи за отопление с твърдо гориво, за което са 

изплатени 720 917  лева., спрямо 1956 случая за отоплителен сезон 2011/2012 година.  

Закрила на детето оказва финансова подкрепа на семействата и е в съответствие 

и изпълнение на принципите за закрила – отглеждане на децата в семейна среда.  

Тя е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на 

деца в семейства на роднини и близки, настаняване в приемни семейства. За 2014 г.на 

територията на община Червен бряг  е оказана финансова подкрепа на 48 деца за работа 

по превенция на изоставянето, реинтеграция, настанени деца в семейства на роднини или 

близки и в приемни семейства. Сравнението с предходната година показва, че общият 

брой на случаите се увеличава и все повече семейства се нуждаят от  финансова 

подкрепа. 

Към декември 2014 г.в община Червен бряг са реализирани насърчителни мерки 

за заетост, обучение и професионална квалификация.  

 Помощ при пенсиониране;  
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 Асистенти на хора с увреждания; 

 Обучение и заетост на хора с увреждания; 

 Земеделски производители; 

 Старт на кариерата; 
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 Красива България; 

 Компютърно обучение на младежи; 

 Проект “Активни услуги на  пазара на труда”; 

 „Социални услуги в семейна среда” 

 От социални помощи към осигуряване на заетост.  

В сферата на образованието в община Червен бряг са реализирани в периода 

2011 -2014 година проекти, в подкрепа на мерките предприети от РИО. Те са свързани с 

развитие на извънкласни форми; подобряване на архитектурната среда; диференциално 

заплащане на учители; осигуряване на закуска и топла напитка на ученици от 1 – 4 клас; 

осигуряване на учебници, компютърни кабинети и училищни автобуси. Децата с 

образователни потребности са подпомагани от страна на Ресурсния център. В него 

работят 4 ресурсни специалисти, които оказват консултиране, образователни услуги, 

социални и интегративни дейности, работа с родители и информиране и посредничество. 

8.  Възможност на община Червен бряг за 

финансиране на социални услуги. Капацитет за 

предоставяне на социални услуги. Достъпност и 

устойчивост на социалните услуги 
Капацитетът за управление предопределя ефективността и нивото на качество на 

предоставяните социални услуги в резултат на прилаганите мерки за оптимизиране на 

социалната сфера. 

Във функционалните характеристики на всички структури от системата за 

социално подпомагане, важен белег за висок коефициент на полезно действие е 

успешното управление. 

В този смисъл, капацитетът е сумарна функция, преди всичко от професионалните 

постижения в индивидуален план за отделни субекти, екипно свързани вътрешно-

организационно кадри или експертно привлечени специалисти от други структури, като 

измерение за възходящото развитие на човешкия фактор във всяко обособено социално 

звено. 

На второ място, от практическа гледна точка, са благоприятните условия за 

предоставяне на стойностни услуги. Изградената добра материална среда, е знак за 

равенство с наличния капацитет, защото се определя от степента на обезпеченост със 

сгради, обзавеждане, техника и технологии. 

Третият компонент на организационна неделимост - финансите, изисква проявата 

на подчертана делова активност и предприемчивост за осигуряване на необходимата 

финансова обезпеченост, както и рационалното опериране със средства,  

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 
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гарантиращи най-вече ефикасност на направените разходи по видовете социални 

услуги. 

Особено внимание заслужава придобиването и непрекъснатото усъвършенстване 

на знания и опит във връзка със специфичната компетентност по управление на 

проектния цикъл, отчитайки големите възможности за усвояване на финансови средства 

от външно финансиране. 
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Капацитетът се отчита в съответствие с представите за адекватна приложимост на 

ресурсите, ангажираността на предприеманите действия, съгласно действащата 

нормативна база Това включва съблюдаване на собствените програми и планове за 

организационен напредък, прилагане на регламентираните методи за работа в 

социалната сфера и избор на приоритети, пречупени през призмата на документите за 

планово развитие на местно, регионално, национално и международно ниво. 

Ако всичко изброено дотук е постигнато на основата на добри политики и 

практики от всякакъв ранг, то може да се каже, че капацитетът продуцира сборния 

резултат от трите основни направления, видимо заложен като намерение в общата цел на 

четвъртия приоритет. 

Общинската администрация не разполага с достатъчна щатна численост за 

управление на социалните услуги на територията на общината. Персоналът е добре 

обучен и мотивиран, но е недостатъчен, предвид и на другите административни 

задължения на служителите, заетостта им в различни комисии, съвети и ангажименти по 

разработване и реализиране на социални стратегии, програми и проекти. 

Все още без финансиране от държавния бюджет или европейски средства не е 

възможно да се разкриват и развиват нови качествени социални услуги. Финансовите 

ресурси на Общината не са достатъчни и за дофинансиране на дейностите на социалните 

услуги на територията на община Червен бряг, както и за извършване на капиталови 

разходи. 

По данни от Регистъра на доставчиците на социални услуги към АСП на 

територията на община Червен бряг има доставчици на социални услуги. 

9. Оценка на ресурсите за развитие на 

социални услуги в община Червен бряг 
 

 Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги 

 

Персонал за управление на социалната сфера – община и ДСП 

Определянето и реализирането на социалната политика и нейното реализиране 

в общината се осъществява от ръководния и експертен персонал в дирекция 

„Образование, култура и спорт“ при Община Червен бряг. В задълженията на заетите в 

социалната сфера служители се включват разработването на стратегически и планови 

документи, провеждането на конкурси за възлагане на социални услуги на външен 

доставчик, взимане на решения и предложения за разкриването на нови социални услуги, 

работа с граждани по социални проблеми, социална интеграция, информация и социално 

включване, извършва се контрол и се осигурява методическа помощ на доставчиците на 

социални услуги, изготвяне и реализиране на проекти и програми в  
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сферата на социалните услуги и трудовата заетост; спортни дейности и 

дейността на МКБППМН. 

Към Община Червен бряг функционира като консултативен орган Обществен 

съвет по социално подпомагане и услуги, който спомага за осъществяване на 
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сътрудничество, координация и консултация между общината, централните държавни 

органи и доставчиците на социални услуги с цел реализиране на социалната политика  

 

на общината. Основните направления на работа на Съвета са осъществяване на 

обществен контрол върху развитието на социалните услуги и инициативи, изготвянето и 

реализирането на социални стратегии и програми, стимулиране на партньорство между 

местната власт и доставчиците на социални услуги и отпускане на еднократни социални 

помощи на граждани в неравностойно социално положение. 

На територията на областния център – град Плевен функционира Регионалната 

дирекция за социално подпомагане (РДСП) - териториално структурно звено на 

Агенцията за социално подпомагане и Дирекция “Социално подпомагане” - 

териториална структура на АСП, базирани в общините, каквато функционира също в гр. 

Червен бряг. 

Дирекция „Социално подпомагане” обхваща населението в град Червен бряг и 

тринадесет населени места в общината. 

Дирекция „Социално подпомагане” се ръководи от директор, който е с висше 

образование и стаж в сферата на социалното подпомагане 19 години.  

Има обособени три отдела: „Социална закрила”, „Хора с увреждания и социални 

услуги” и отдел „Закрила на детето”. Началник отделите са с висше образование и 

квалификации в сферата на социалните дейности.  Всички  са с над 10 годишен 

професионален опит в областта на социалното подпомагане и закрилата на детето. 

В отдел „Социална закрила” работят 8 социални работници и 1 главен социален 

работник, който е с над 3 годишен професионален опит. 6 от служителите са с висше 

обаразование в областта на социалните дейности, 1 с полувисше и 3 със средно 

специално образование. 

В отдел „ХУСУ” – работят 2 социални работници с висше образование 

„социални дейности” и  над 5 годишен професионален опит. 

В отдел „Закрила на детето” – 3 социални работници с висше образование 

„социални дейности”, единият от които - с над 3 годишен професионален опит. 

Информационното обслужване на дирекцията се извършва от главен специалист 

с висше образование „електроника”. 

Старши счетоводител е лице с над 7 годишен професионален опит и висше 

образование.  

Всички служители в дирекция „Социално подпомагане” подлежат на обучение, 

съобразено с изпълняваните дейности по длъжностни характеристики. Прилага се 

системата за атестиране на служителите. 

По вече приключил проект на общината, разполагаме с 43 обучени лица за 

предоставяне на услугата ”Домашен помощник (26бр.) и „Социален асистент”- 17бр. 

През месец февруари 2011 година са подготвени още 20 души за работа като домашни 

помощници.  

На територията на общината има регистрирани доставчици на социални услуги 

в общността, лицензирани от АСП.  
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Община Червен бряг - структура на общинска администрация, ангажирана с 

управление на социалните услуги. 

Към момента община Червен бряг разполага с обучени и сертифицирани 43 

домашни санитари и 269 лични асистенти асистенти.  
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Финансов анализ на дейностите на общината  

 

За извеждане на необходимите за плановия процес тенденции е извършен анализ 

на финансовото състояние на община Червен бряг. 

Основен момент в извършването на анализа е фиксирано на конкретни приоритети, 

разкриването на определени резерви в развитието на социалните услуги  в община 

Червен бряг. 

За изтеклата 2014 г. приетите базови приоритети в управлението на общината са: 

- Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за 

растеж и повишаване привлекателността на общината; 

- Увеличаване обема на привлечения ресурс и извършените инвестиции в резултат 

на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други донорски програми, чрез 

гарантиране на всички плащания /мостово финансиране и собствено участие/, които са 

ангажимент на общината; 

- Оптимизация и повишаване ефективността на административния капацитет с 

фокус върху качеството на предоставените публични услуги; 

- Осигуряване на оптимален ресурс за подобряване условията в детските и учебни 

заведения; 

- Развитие и модернизация на социалните услуги; 

- Съхраняване и надграждане на богатото културно-историческо наследство на 

общината. 

Планиране 

Планираните средства за разходи за държавни дейности са 620 273 лева, за местни 

дейности – 378 990 лева, а за дофинансиране на държавни дейности – 42 790 лева. 

За Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ планираните средства 

за 2014 г. са в размер на 999 263 лева.  

Отчет на разходите  

Разходите по отчет на общината към 31.12.2014 г. са в размер на 13 027 134 лева, в 

това число за държавни дейности - 8 462 718 лв., за местни дейности – 4 487 685 лв. и 

дофинансиране на държавни дейности 76 731 лв. 

За Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ отчетените средства за 

2014 г. са в размер на 919 207. Отчетените средства  за държавни дейности са 541 489 лв., 

а за местни дейности 377 718 лв. 

 

10. Изводи и препоръки  

Общи изводи за наличните социални услуги 

Общи изводи за услугите за деца:  

 Създаден е комплекс от дейности в подкрепа на деца и семейства в риск; 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 
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 Чрез ЦОП и Приемна грижа е гарантиран набор от услуги по превенция, които да 

оказват подкрепа на родители и деца, да подпомагат отглеждането и възпитанието 

на децата, като училище за родители, училищна подкрепа, информиране на децата 

за техните права и отговорности, услуги за свободното време на деца.  

 Не са развити в Община Червен бряг услуги за превенция на рискови групи (млади 

майки с риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък 
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родителски капацитет; подкрепа на осиновители, родители на деца с отклоняващо 

се поведение). 

 По отношение на рисковите групи деца развитите социални услуги подкрепят 

преди всичко децата с увреждания. 

 Услугите за деца и семейства, които са преживели или преживяват сериозен 

проблем, се предоставят преди всичко в Приемни семейства и ЦОП.  

 Оказва се подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, деца в риск от отпадане 

на училище.  

 Чрез Националната стратегия „Визия за деинституализация на децата в Република 

България“ и Плана за действие и нейното изпълнение е предотвратено 

настаняването на деца от 0 до 3 години в специализирани институции. Чрез 

популяризирането и развитието на  Примната грижа, децата в тази възрастова 

група при наложило се извеждане от биологичното семейство, се отглеждат в 

приемни семейства. 

 

Изводи за услугите за възрастни и стари хора: 

Липсват услуги в общността за лица, жертви на насилие и трафик. 

Услугите за възрастни и стари хора се предоставят в общността.  

През 2011-2014 година Общината е предоставила услугите „Домашен санитар” и 

„Личен асистент” общо за 145  хора с различни видове увреждания и самотно живеещи 

възрастни хора по проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”. 

На територията на Община Червен бряг няма развити Центрове за 

рехабилитация и социална интеграция за тази група. 

Домашният социален патронаж е най-достъпната услуга в общността за стари 

хора, която може да бъде подобрена по отношение на дейностите, включени в услугата.  

Желанията на потребителите е да бъдат посещавани не само от социални 

работници, но и от медицинско лице.   

Препоръки 

Общи препоръки за развитие на социалните услуги в община Червен бряг: 

 Необходимо е да се развие максимално широко партньорство и включване на 

всички заинтересовани страни по въпросите за развитие на социалните услуги в 

община Червен бряг. Специфичните характеристики на проблемите на рисковите 

групи – възрастни, нуждаещи се от обслужване, високият общ брой на лицата в 

риск, които обаче са разпръснати в малки селища на територията на общината и 

т.н. – изискват решения на общинско и областно ниво. 
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(2016-2020) 

 

 Такъв тип комплексна интервенция може да бъде инициирана и осъществявана 

със съвместните усилия на всички заинтересовани страни. На първо място това 

са кметовете, Общинския съвет, доставчиците на услуги, НПО на общинско ниво, 

а на областно ниво – Областна управа и местно-базираните структури на 

съответните министерства и държавни агенции. Обединяващата роля може да 
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поеме Областният съвет за развитие – Плевен като ключова структура, която прие 

и валидизира Областната стратегия и план за развитие на социалните услуги чрез 

консултации и послания към участниците в процеса. 

 Приоритетно направление за развитието на социалните услуги трябва да стане 

деинституционализацията на възрастни. През 2014 г. е приета Национална 

стратегия за дългосрочна грижа. Стратегията предвижда изграждане на достъпни 

и качествени услуги в общността и в домашна среда, които да  

осигурят възможност за социално включване на хората с увреждания и 

възрастните хора. 

 Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно партньорство 

между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата 

при преодоляване на бедността и социалната изолация. 

 За идентифициране на децата, жертви на домашно насилие и за семейства с 

агресивно поведение на родителите е необходимо да се подобри комуникацията с 

детските градини, училищата и ЦОП. 

 Ресурсите на образователната система и тенденцията на развитие на извънкласни 

дейности могат да бъдат използвани за превенция на агресивното поведение. 

Същевременно самите училища, особено в малките населени места, трябва да 

бъдат подпомогнати с допълнителна квалификация, каквато имат социалните 

работници, при планирането на извънкласни занимания, насочени към превенция 

на агресията. 

 Подпомагане развитието на капацитета на неправителствения сектор за участие в 

разработването и прилагането на местни политики, чрез подобрено партньорство 

с местните власти  в процеса на планиране на социални услуги, както и включване 

в  доставянето.  

 Необходимо е разнообразяване на социалните услуги и развиване на нови и 

гъвкави, алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на 

потребностите на рисковите групи в общината.  

 

 Център за социална рехабилитация и интеграция; 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни; 

 Хоспис за тежко болни и възрастни хора, оставени без грижа. 

 Да се работи към доразвиване на утвърдените в практиката на Общината 

„приемна грижа” и социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Домашен 

помощник”, „Социален асистент”, Обществена трапезария. 

 Необходимо е общините да си взаимодействат при разкриване на други форми на 

социална подкрепа – като мобилна работа, подкрепа в домашни условия, 

жилищно настаняване с различни степени на подкрепа и др.  

 

 

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 

(2016-2020) 

 

 на регионално ниво - например за връщане на лица от специализирани 

институции от други общини и региони или чрез създаване на съвместни 

специализирани услуги за специфични рискови групи. 
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11. Актуализация на стратегията 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) е 

документ, който отразява особеностите, значимите проблеми и приоритетните 

направления в социалната сфера. 

Важно изискване, за да бъде Стратегията непрекъснато действащ документ е,  

от една страна: 

* да отговаря адекватно на обществените потребности, 

от друга: 

* да съобразява динамиката на настъпващите промени, 

и от трета:  

* да поддържа системна устойчивост. 

Обществените потребности са водещо основание за съществуването и 

прилагането на Стратегията, като управленски инструмент, насочен към задоволяване на 

действителните нужди на населението от социална подкрепа.  

Същевременно тя трябва да е документ с разписани паралелни действия на 

съответствие, спрямо спецификата на зададената среда.  

В процеса на управление, осъществяването на постоянен контрол цели, ако се 

регистрират съществени отклонения по индикаторите за сравнения, да бъдат предприети 

незабавни мерки за възстановяване на определения баланс между предварително 

избраните базисни стойности техните променливи величини.  

Това означава, че измененията в качествените характеристики на средата 

предполагат задължително наличие на възможности за внасяне на корективи в 

съдържанието на Стратегията.  

Когато става въпрос за актуализация на Стратегията, преди всичко се разбира 

административна процедура и технология на текстовата разработка.  

Процедурата отразява нормативно регламентираните действия, предприети за 

внасяне на необходими изменения по съдържанието.  

Технологията покрива изискванията за прилагане принципите на стратегическо 

планиране при възпроизвеждане на унифициран модел.  
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Важно е да отбележи, че актуализацията на Стратегията не е задължителен акт, 

самоцелно породен от демонстрацията на добри управленски качества, т.к. плановото 

проследяване на изпълнението се изразява в последователно наблюдение и системен 

прочит за потвърждаване перманентното съответствие на документа, спрямо условията 

на средата.  

Ако се налага преработка, тя може да варира от „козметично” обновяване на 

текста до определена степен на съществени изменения в посоката на действията.  
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Преди да бъдат уточнени намеренията в този аспект, е необходимо да се определи 

границата на допустимата промяна, което налага описание на специфичните условия и 

конкретните стъпки:  

1. Съдържанието на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 

(2016-2020 г.) позволява преработване на концепцията до йерархично ниво на мерките 

(операциите) и специфичните цели. 

Ако тази необходимост касае приоритетните направления и общите цели, 

съществуването на документа, в приетия формат, се обезсмисля, понеже се нарушава 

основната конструкция и се компрометира визията на Стратегията.  

2. Преформулирането на низходящите части от стратегическия раздел на 

документа може да бъде извършено, само след провеждане на предварително 

проучване по актуални данни и разработване анализ на променената ситуация.  

Сама по себе си, процедурата налага ползването на обновена информация от 

официални източници и следва времето на нейното представяне за свободно ползване от 

потребители.  

Казано с други думи, в технологията не се въвеждат нови методологични и 

стилистични варианти, които да противоречат на общата логика. 

Точно обратното, търси се плавния преход и консолидация между действащата 

част на документа и привнесените нови елементи. 

Подобно на първоначалния вариант,  в процеса задължително се включват всички 

заинтересовани страни, за да се гарантира широко участие, публичност и обществена 

представителност на документа.  

3. Актуализираната Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

(2016-2020 г.) подлежи на същия режим на утвърждаване, както и първоначалния 

вариант. 

По предложение на Кмета на Общината, придружено от становищата на 

съответните институции (Обществен съвет по социално подпомагане и Дирекция 

„Социално подпомагане”), документът се разглежда и приема на сесия на Общински 

съвет Червен бряг.  

4. Измененият вариант на Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги (2016-2020 г.) не може да бъде официализиран преди приключване на първия 

етап от реализацията -2016 г., когато ще са налице три годишни отчета по планово 

изпълнение с регистрация на промяната във водещите тенденции.  

Годишните доклади са основанието за ревизиране документа.  

 

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 

(2016-2020) 

 

След този период, регламентиране на промяна по целесъобразност, е трудно 

допустимо, защото след изтичане на първата календарна година – 2016, последвала  

актуализацията, предстои от средата на 2019 г. да започне разработването на Стратегията 

за новия планов период 2021-2025 г. 

Казано с други думи, действията биха се изместили на границата на 

краткосрочното планиране, което не е предмет на основния документ, а на неговото 

изпълнение, разпределено в периодиката на годишните планове.  
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Основен принцип при вземане на решение за пристъпване към актуализация на 

Стратегията за развитие на социалните услуги е необходимостта, потвърдена от 

доказана аргументация в полза на общността и местното развитие, за постигане по-

добро качество на живот на гражданите.  

 

12. Използвани съкращения /абривиатури/  
 

АСП -Агенция за социално подпомагане 

АХУ -Агенция за хора с увреждания 

БАЛИЗ -Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 

ВиК -Водоснабдяване и канализация 

ГРАО -Гражданска регистрация и административно обслужване 

ДАЗД -Държавната агенция за закрила на детето 

ДБТ -Дирекция Бюро по труда 

ДВФУ- Дом за възрастни с физически увреждания 

ДДЛРГ -Дом за деца лишени от родителски грижи 

ДКЦ- Диагностичен консултативен център 

ДМСГД- Дом за медико-социални грижи за деца 

ДСП- Дирекция „Социално подпомагане” 

ДСП -Домашен социален патронаж 

ДСХОЛ- Дом за стари хора с отделение за лежащи 

ДЦДВХУ -Дневен център за деца и/или възрастни хора с  увреждания 

ДЦСХ- Дневен център за стари хора 

ЗЖ- Защитено жилище 

ИТ -Информационни технологии 

КИП -Клуб на инвалида и пенсионера 

КЦ- Кризисен център 

ЦНСТ -Център за настаняване от семеен тип 

ЦНСТЛПР- Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства 

ЦНСТДМБУ- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 

увреждания  

ЦНСТДМСУ -Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания  

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги –община Червен бряг 
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ЗЖХУИ -Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 

ЦВН- Център за временно настаняване 

МБАЛ -Многопрофилна болница за амбулаторно лечение 

МКБППМН- Местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

МТСП -Министерството на труда и социалната политика 
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МФ- Министерството на финансите 

НЕЛК -Национална експертна лекарска комисия 

НПО- Неправителствена организация 

НП ”ОСПОЗ”- Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване 

на заетост” 

НСИ -Национален статистически институт 

ОДЗ- Обединено детско заведение 

ОЗД -Отдел “Закрила на детето” 

ОНД -Организация на независимите държави 

О “СЗ” -Отдел “Социална закрила” 

ОП- Оперативна програма 

ОПРР -Оперативна програма регионално развитие 

ПЖ- Преходно жилище 

РДСП- Регионална дирекция за социално подпомагане 

РЗОК -Регионална здравно осигурителна каса 

РИО -Регионален инспекторат по образование 

РУП -Районно управление полиция 

РЦ- Ресурсен център 

РЗИ -Регионална здравна инспекция 

РЧР Развитие на човешките ресурси 

СМР -Строително монтажна работа 

СНЦ- Сдружение с нестопанска цел 

СУ -Социална услуга 

ЕР на ТЕЛК -Експертно решение на Трудово експертна лекарска комисия 

ТЗ -Техническо звено 

ТСБ -Териториално статистическо бюро 

УЕП- Универсален електронен подпис 

ЦОП- Център за обществена подкрепа 

ЦСРИ -Център за социална рехабилитация и интеграция 

 

 

 


