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Приложение 2:  

Проектно планиране на социалните услуги в област 
Търговище 

Център за обществена подкрепа (ЦОП) 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Центърът за обществена подкрепа е услуга в общността, за която има определен 

единен стандарт като държавно делегирана дейност, управлявана от общините. 

Местоположение – Общо 4 броя, от тях: 2 налични 1 в гр. Търговище към КСУДС и 

1 в гр. Попово и 2 нови в Омуртаг и Антоново  

Административно управление – на подчинение на общините, с възможност за 

възлагане на външен доставчик.  

2) Рискови групи – потребители на услугата: 

Деца в риск и техните семейства (деца, отглеждани от един родител,  деца в 

многодетни семейства, деца, изоставяни на ниво родилен дом и настанени деца в 

ДМСГД;  деца на непълнолетни родители; деца в риск от отпадане от училище; деца 

с отклоняващо се поведение; деца, жертви на насилие и трафик); бременни 

момичета и жени в риск за изоставяне на децата си. 

 

Териториален обхват – всички населени места от общината, на територията на 

която е базиран ЦОП.  

3) Капацитет на услугата 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 

Прогнозен 

капацитет  

Капацитет  Ползватели  Капацитет Ползватели 2018г. 

2019г. 

2020г.  

Търговище 66 80 80 80 80 80 

Попово 30 21 30 30 40 40 

Омуртаг 0 0 0 0 60 60 

Антоново 0 0 50 0 50 50 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Превенция на изоставянето (конусултиране, посредничество, училище 

за бременни; програма семейно планиране, програми за позитивно 

родителстване); 

 Приемна грижа и осиновяване (обучение, подбор и оценка на 

кандидатприемни родители и осиновители, кампании за приемни 

родители); 

 Услуги в подкрепа на роднини и близки за поемане на грижата за 

детето; 

 Реинтеграция в биологичното семейство и интеграция в разширено 

семейство;  

 Превенция от отпадане от училище (консултиране, обучение в 

социални умения; програми за свободното време и училищна 

подкрепа); 

 Превенция на зависимости; 

 Обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на 

младежи, напускащи СИ, съдействие при оказване на подкрепа и 

консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат 
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специализирани институции и им предстои да водят независим начин 

на живот;   

 Подкрепа на деца с отклоняващо се поведение и техните семейства 

(консултиране на деца и семейства, програми за социални умения, 

програми за превенция на отклоняващото се поведение; програми за 

свободното време); 

 Подкрепа на  деца, претърпели насилие, и техните семейства - 

подготовка за досъдебно изслушване, психологическо консултиране. 

 

5) Очаквани резултати: 

 Осигурено обхващане на рисковите групи от  всички  общини в област 

Търговище и предоставяне на  социални услуги за деца и семейства в 

риск; 

 Постигнато обхващане в услуги за превенция на 50% от семействата с 

деца в риск; 

 Намаляване броя на деца, изоставяни на ниво родилен дом; 

 Намаляване на броя на деца, отпаднали от училище; 

 Намаляване броя на настанените деца в институции; 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – сграда или комплекс от сгради, с 

възможност за индивидуална и групова работа с клиенти; офис помещения. 

Договаряне за ползване на офис помещения при работа на специалистите в по-

малките населени места в общините – помещения на училища, читалища, клубове, 

кметства и др. Необходими помещения: 

 Офиси за персонала 

 Зала за групова работа 

 Стая за  директна работа с деца 

 Санитарен възел, складови помещения, архив и др. 

 Зала за консултиране и индивидуална работа 

Обзавеждане и оборудване – дидактически материали за работа с децата, офис 

оборудване и техника, автомобил – за предвижване на екипът на ЦОП при мобилна 

работа в домашна среда. 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 Ръководител 

 Социален работник 

 Психолог  

 Педагог 

 Организатор информационно-административно обслужване/регистратор 

 Специален или социален педагог 

 Логопед  

Организацията на персонала да е гъвкава и екипът от професионалисти се формира 

на база конкретните потребности на клиентите. Възможности за почасова заетост на 

част от специалистите. 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Институции от секторите здравеопазване, збразование, социални 

дейности – регионални и местни;  

 Общински власти;  

 Образователни структури на териоторията на общините за 

сигнализиране и процедури за съвместна работа;  

 РДСП за работа по осиновяване; Дирекции „Социално подпомагане” 

(Отдели за закрила на детето) за процедури по закрила и подкрепа на 

деца в риск; социални услуги в общността, от резидентен тип и 

институции; 
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 МВР, Съд, Прокуратура за процедури при случаи на насилие над деца и 

предприемане на мерки за закрила; 

 Ромски организации за сътрудничество при представяне на услугите на 

ЦОП в общността и медиатори от етнически общности; 

 Училищни настоятелства, читалища, НПО, младежки и родителски 

организации; 

 Други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: Държавно делегирано финансиране; 

Общинско финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; 

Фондонабиране. 

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е комплекс от социални 

услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, 

образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми за социално включване.  

Местоположение: 4 в Търговище, 1 в Попово, 1 в Опака и 1 в Омуртаг.  

Административно управление – на подчинение на общините, с възможност за 

възлагане на външен доставчик.  

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

 лица  с увреждания (физически, умствени и множествени) 

 деца с увреждания в семейна среда  (физически, умствени и множествени) 

 лица с тежки заболявания в домашна среда 

 деца и лица, жертви на насилие 

Териториален обхват – нуждаещи се  всички населени места  

3) Капацитет на услугата 

 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капацит

ет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

1.Търговище 

Деца с 

увреждания 

25 32 30 32 30 30 

2.Търговище 

Лица с 

увреждания 

0 0 30 30 30 30 

3.Търговище 

Жертви на 

домашно 

насилие 

30 30 30 30 30 50 

4. Търговище 

Деца и лица 

със 

зависимости 

0 0 0 0 50 50 
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5.Попово 

Деца и лица с 

увреждания 

55 55 55 55 55 60 

6.Опака 

Деца и лица с 

увреждания 

0 0 0 0 20 20 

7.Омуртаг 

Деца и лица с 

увреждания 

0 

 

        

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

30 

 

 

 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Медицинска рехабилитация 

 Социална рехабилитация 

 Консултиране – правно, здравно, социално, психологическо 

 Програми за социални  умения за самостоятелен живот 

 Посредничество пред различни институции 

Дейности в домашна среда: 

 Консултации и посредничество 

 Медицинска рехабилитация  

 Обучение на близките за ежедневна рехабилитация  

 Кризисна интервенция 

 

5) Очаквани резултати: 

 подобряване достъп до образование в общо образователни училища на 

деца с увреждания  

 подобряване 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 

 подобрена интеграция в общността на деца и лица с увреждания 

 предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – сграда или комплекс от сгради, с 

възможност за индивидуална и групова работа с клиенти; рехабилитационна зала; 

офис помещение и /или офис на персонала; зала за рехабилитация; общи, складови 

и сервизни помещения. Осигурен адаптиран достъп до сградата за хора с колички. 

Обзавеждане и оборудване за центъра и филиалите: оборудване на залите с 

рехабилитационни уреди и  техника, помощно технически средства. Автомобил за 

осигуряване мобилност на услугата. Асансьор или платформа, ако е необходимо. 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 Ръководител 

 Психолог 

 Социален работник  

 Медицинска сестра  

 Трудотерапевт 

 Педагог  

 Кинезетерапевт  
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 Логопед  

 Шофьор 

 Хигиенист/санитар и др. 

Организацията на персонала е гъвкава и екипът от професионалисти се формира на 

база конкретните потребности на клиентите. Възможност за почасова заетост на част 

от специалистите. 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Дирекции за социално подпомагане; 

 ТЕЛК ; 

 Бюра по труда за подобряване на възможносдтите за трудова реализация;; 

 Районен здравен център, лични лекари, спешна помощ; 

 Образователни институции в общините за подобряване на достъпа на деца 

с увреждания до образование; 

 Общинска администрация за подобряване на архитектурния достъпа на 

хора с увреждания; 

 Други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: ЦСРИ е услуга в общността, за която има 

определен единен стандарт като държавно делегирана дейност; Общинско 

финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране 

Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Дневният център предоставя услуги, които създават условия за цялостното 

обслужване през деня на деца до 7 годишна възраст с двигателни, сензорни, 

генерализирани разстройства на развитието и др. 

Местоположение – Търговище 

Административно управление – на подчинение на община Търговище 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- Деца с увреждания от 0 до 7 години; 

- Родители на деца с увреждания; 

 

3) Капацитет на услугата – 40 места през 2018 г. и преминаване в делегирана от 

държавата дейност. 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г.  

2020 г.  

ДЦДУ 0 0 40 40 40 40 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

- Седмична, дневна и полудневна форма на грижа за деца с увреждания; 

- Превенция на изоставянето; 

- Задоволяване на ежедневните потребности; 

- Развитие на различни навици и умения; 

- Психологическа диагностика, консултация и оценка на ресурсите на 

детето; 



6 
 

- Рехабилитация; 

- Логопедична терапия;  

- Арттерапия; 

 

5) Очаквани резултати: 

 Повишаване родителския капацитет за отглеждане на деца с 

увреждания; 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база  

 Офиси за персонала 

 Санитарни възли 

 Складови помещения  

 Зала за индивидуална работа 

 Зала за групова работа; 

 Спално помещение; 

 Архив 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 ръководител екип 

 социални работници 

 психолози 

 възпитатели 

 кинезитерапевт 

 логопед 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални 

дейности;  

 общински власти;  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции,  

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за информационните кампании, разходи за 

предоставяните услуги; разходи за транспорт, други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Държавно финансиране, Общинско 

финансиране, Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране 

Дневен център за възрастни с увреждания 

1)Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Дневният център за възрастни с увреждане (ДЦВУ) е «комплекс от социални услуги, 

които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или 

седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, 

здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на 

потребностите от организация на свободното време и личните контакти. В случаите, 

когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от 

понеделник до петък»  

Местоположение – 2 налични ДЦ в Търговище (съответно към КПЗГО кв. Бряг, към 

ГПСМП ООД и гр. Търговище) и 2 нови – 1 в гр. Попово и 1 в с. Макариополско ще 

бъдат разкрити.  
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Административно управление – ДЦ в кв. Бряг се управлява от ТДПЗ след 

конкурс, ДЦ Търговище – доставчик Община Търговище и ДЦ с. Макариополско се 

управлява от ГПСМП ООД по проект. 

 

2)Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Потребители на услугата – възрастни и стари хора  с увреждания и/или 

зависимости, както и  техните близки 

Териториален обхват – всички населени места  

 

3)Капацитет на услугата 

 

Община  

 Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран 

капацитет за 2017 

г. 

2011 г. 

Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвател

и  

Капацит

ет 

Ползвате

ли 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

Търговище 

ДЦВХУ кв. Бряг 
30 30 30 30 30 30 

Търговище 

ДЦВХУ 

гр.Търговище 

20 20 20 20 20 20 

Търговище 

ДЦВХУ с. 

Макариополско 

30 30 30 30 30 30 

Попово 

лица с 

увреждания 

0 0 0 0 50 50 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Дневни и почасови услуги за възрастни и стари хора с увреждания – 

дневен престой и храна; 

 Рехабилитация – медицинска и социална; 

 Медицинско и санитарно обслужване; 

 Занимания за организация на личното време; 

 Трудотевапевтични дейности;  

 Занимания по интереси и организиране на посещения и екскурзии; 

 Консултиране- психологическо, социално, здравно и пр. 

Гъвкавост на услугите в съответствие с конкретните индивидуални потребности на 

лицата и семействата, в които има човек с увреждане , с цел социализацията на 

лицата с увреждания и осигуряване на възможност за работоспособните членове в 

семейството да работят.  

5) Очаквани резултати: 

 Осигуряване на услуги, дневна грижа; 

 Превенция на настаняване в СИ на лица с увреждания; 

 Осигурен достъп до пазара на треда на лица, които се грижат за хора с 

увреждания в семейството. 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – Сграда или комплекс от сгради, с 

възможност за индивидуална и групова работа с клиенти; офис помещение. Достъп 

до сградата и довсички помещения 
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Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване в помещения за 

индивидуална и групова работа с възрастни и стари хора с увреждане (съобразено с 

възрастта и вида увреждане). Офис обзавеждане и оборудване. Рехабилитационни 

уреди и приспособления. Автомобил с адаптирана среда за хора с увреждания. 

7) Необходими човешки ресурси 

 Управител/ръководител на екипа 

 Социален работник  

 Психолог  

 Рехабилитатор, кинезитерапевт 

 Специален педагог /специалност –специална педагогика, логопед 

дефектолог) 

 Медицинска сестра 

 Помощен персонал и  други 

Организацията на персонала е гъвкава и екипът от професионалисти се формира на 

база конкретните потребности на клиентите. Възможност за почасова заетост на част 

от специалистите. 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

Институции от секторите здравеопазване, образование, социални дейности, 

кабинетите по семейно планиране, медиатори от етнически общности, МВР, Съд, 

Прокуратура, общински власти, читалища, НПО, младежки и родителски 

организации, социални услуги в общността, от резидентен тип и институции, други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: ДЦВУ е услуга в общността, за която има 

определен единен стандарт като държавно делегирана дейност – държавно 

делегирано финансиране; общинско финансиране; проектно финансиране; 

източници от дарения; фондонабиране. 

Дневен център за стари хора 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Дневният център за стари хора предлага комплекс от социални услуги в общността, 

които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, 

свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и 

рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на 

свободното време и личните контакти. 

Местоположение – 1 наличен ДЦ в Търговище, 1 наличен ДЦ в Омуртаг, 1 нов ДЦ в 

Попово, 1 ДЦ в Антоново  

Административно управление – общините са доставчици на услугата или я 

възлагат на външен доставчик.  

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Потребители на услугата – самотно живеещи стари хора с ниски доходи, които 

могат да се обслужват сами 

Териториален обхват – Услугата покрива няколко общините Търговище, Попово и 

Омуртаг, а когато премине към седмична грижа ще покрива и прилежащите им села 

3) Капацитет на услугата 
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Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 

Прогнозен 

капацитет  

Капацитет  Ползвате

ли  

Капацитет Ползвате 

ли 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Търговище 14 14 14 14 14 14 

Омуртаг 15 13 15 15 15 15 

Попово 0 0 0 0 40 40 

Антоново 0 0 15 15 15 15 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Здравно, правно и социално консултиране; 

 Посредничество с други институции; 

 Осигуряване на храна; 

 Организиране на свободно време и отдих. 

 

5) Очаквани резултати: 

 Осигуряване на възможности за спокоен и достоен живот на старите хора в 

обхванатите общини; 

 Предоставяне на дневни и по часови грижи на самотно живеещи стари 

хора; 

 Улесняване на достъп до адекватна здравна грижа и до социална и правна 

помощ; 

 Подобрена интеграция в общността на  самотно живеещи стари хора; 

 Намаляване на настаняванията в домове за възрастни хора. 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – Сграда или комплекс от сгради, с 

възможност за индивидуална и групова работа с клиенти; зала/място за отдих и 

занимания за старите хора; офис за персонала; общи помещения – складови, 

сервизни, мокри и др. 

Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване в помещения за 

индивидуална и групова работа със стари хора (съобразено с възрастта). Офис 

обзавеждане и оборудване. Автомобил за превоз на клиенти, живеещи в съседни 

населени места.  

Оборудване за хранене и кухненска техника (напр. за притопляне на храната, ако тя 

се приготвя на друго място); пералня и сушилня; др. 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 управител  

 социален работник,  

 трудотерапевт, арттерапевт,  

 медицинска сестра,  

 хигиенист 

 шофьор 

 помощен персонал и други 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Общински администрации и кметове на населени места; 

 Дирекция Социално подпомагане и други социални услуги в общността;  

 Практикуващи лични лекари;  

 НОИ; 

 Читалища – за осигуряване на културни дейности и участие в самодейни 

клубове и мероприятия;  

 Клубове на пенсионера – място за социални контакти, занимания и игри; 
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 Училищни настоятелства, читалища, НПО, младежки и родителски 

организации, социални услуги в общността, от резидентен тип и институции; 

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; 

други разходи.  

Възможни източници на финансиране: общински бюджет-държавно делегирано 

дейност; донорски програми.  

 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Социални услуги, предоставяни в СИ, насочени към задоволяване на социални, 

здравни и комунално-битови нужди на лица с умствена изостаналост 

Местоположение –с. Медовина, общ. Попово 

Административно управление – общината е доставчик на услугата  

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Потребители на услугата – лица с умерена и тежка умствена изостаналост над 18 

год., за които са изчерпани вариантите да останат в социума. 

Териториален обхват – област Търговище  

3) Капацитет на услугата 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаците

т  

Ползвател

и  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

Попово 

с. Медовина 
50 50 50 50 50 50 

4) Фокус и дейности на услугата:            

 Хранене с избор на меню 

 Почиставане на обитаваните помещения 

 Подпомагане при извършване на личния тоалет 

 Пране, изкърпване на дрехи, постелъчен инвентар 

 Здравни грижи и профилактика с 24- часово медицинско обслужване 

 Културни и спортни мероприятия 

 Организиране на свободното време 

 Обучения по индивидуали програми и подготовка за извеждане в ЗЖ или 

социума 

 Терапевтични и рехабилитационни дейности 

 Достъп до информация, чрез преса, кабелна телевизия, интернет и др. 

 

5) Очаквани резултати: 

 Социална рехабилитация и интеграция на настанените лица. 

 Създаване на чувство за пълноценност и значимост у потребителите 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 
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Сграда и материално-техническа база – общинска собственост, отговаряща на 

изискванията, посочени в ППЗСП и техническо оборудване, отговарящо на 

потребностите и предназначението на отделните помещения. 

7) Необходими човешки ресурси 

 Ръководител 

 Социални работници 

 Трудотерапевти 

 Психолог 

 Санитари 

 Готвачи 

 Перачи 

 Домакин 

 Медицински персонал 

 Счетоводител 

 Шофьор 

 Огняр 

 Други 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Общински администрации и кмет 

 Дирекция „Социално подпомагане” и други социални услуги в общността;  

 РЦЗ; 

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; 

други разходи.  

Възможни източници на финансиране:държавно делегирана дейност с 

дофинансиране от общински бюджет; донорски програми; Ф”СЗ”; спонсорство, 

други.  

 

Дом за стари хора 

 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Социални услуги, предоставяни в СИ , насочени към задоволяване на социални, 

здравни и комунално-битови нужди на възрастни хора  

Местоположение –с. Посабина, общ. Попово и с. Гърчиново, общ. Опака 

Административно управление – общината ще бъде доставчик на услугата 

/държавно делегирана дейност/ 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Потребители на услугата – самотно живеещи стари хора и стари хора, които не 

могат да се обслужват сами 

Териториален обхват – област Търговище  

3) Капацитет на услугата 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капацит

ет  

Ползвател

и  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  
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Попово 

с. Посабина 

0 0 0 0 40 40 

Опака 

с. Гърчиново 

45 45 30 30 0 0 

 

4) Фокус и дейности на услугата:            

 Хранене с избор на меню 

 Почиставане на обитаваните помещения 

 Подпомагане при извършване на личния тоалет 

 Пране, изкърпване на дрехи,постелъчен инвентар 

 Здравни грижи и профилактика с 24- часово медицинско обслужване 

 Културни и спортни мероприятия 

 Организиране на свободното време 

 Терапевтични и рехабилитационни дейности 

 Достъп до информация , чрез преса,кабелна телевизия,интернет и др. 

 

Община Опака: 

 Поетапно намаляване на капацитета, извеждане на лицата в малък дом или в 

резидентна грижа и трансформиране на Дома в малък дом. 

 

5) Очаквани резултати: 

 Осигуряване на възможност за достоен и спокоен живот 

 Предоставяне на 24 часови грижи  

 Подобрена интеграция в общността за самотноживеещите стари хора 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – общинска собственост, отговаряща на 

изискванията, посочени в ППЗСП и техническо оборудване, отговарящо на 

потребностите и предназначението на отделните помещения. 

7) Необходими човешки ресурси 

 Ръководител 

 Социални работници 

 Психолог 

 Санитари 

 Готвачи 

 Перачи 

 Домакин 

 Медицински персонал 

 Счетоводител 

 Шофьор 

 Огняр 

 Други 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Общински администрации и кмет 

 Дирекция „Социално подпомагане” и други социални услуги в общността;  

 РЦЗ; 

 други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; 

други разходи.  
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Възможни източници на финансиране: държавно делегирана дейност с 

дофинансиране от общински бюджет; донорски програми; Ф ”СЗ”; спонсорство, 

други.  

 

 

Малък дом за стари хора  

1) Местоположение - на територията на общината 

2)Административно управление – общините са доставчици на услугата  

3)Потребители на услугата – стари хора със затруднения в самообслужването 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капацитет  Ползвател

и  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

Опака 0 0          0 0 30 30 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Здравно, правно и социално консултиране; 

 Посредничество с други институции; 

 Осигуряване на топла и питателна храна целогодишно; 

  Организиране на свободно време и отдих. 

5) Очаквани резултати: 

 Осигуряване на възможности за спокоен и достоен живот на старите хора; 

 Предоставяне на дневни грижи на самотно живеещи стари хора; 

 Улесняване на достъп до адекватна здравна грижа и до социална и правна 

помощ; 

 Подобрена интеграция в общността на  самотно живеещи стари хора; 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – Сграда, с възможност за индивидуална и 

групова работа с клиенти; зала/място за отдих и занимания за старите хора; офис за 

персонала; общи помещения – складови, сервизни, мокри и др. 

Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване в помещения за 

индивидуална и групова работа със стари хора (съобразено с възрастта). Офис 

обзавеждане и оборудване. Автомобил за превоз на клиенти.  

Оборудване за хранене и кухненска техника (напр. за претопляне на храната, ако тя 

се приготвя на друго място); пералня и сушилня; др.. 

7) Необходими човешки ресурси 

 управител  

 социален работник,  

 трудотерапевт, арттерапевт,  

 медицинска сестра,  

 хигиенист 

 шофьор 

 помощен персонал и други 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 
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 Общински администрации и кметове на населени места; 

 Дирекция Социално подпомагане и други социални услуги в общността;  

 Практикуващи лични лекари;  

 НОИ; 

 Читалища – за осигуряване на културни дейности и участие в самодейни 

клубове и мероприятия;  

 Клубове на пенсионера – място за социални контакти, занимания и игри; 

 Училищни настоятелства, читалища, НПО, младежки и родителски 

организации, социални услуги в общността, от резидентен тип и институции; 

 други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; 

други разходи.  

Възможни източници на финансиране: общински бюджет-държавно делегирано 

дейност; донорски програми.  

Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) е комплекс от социални услуги, които 

се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 

15. 

Местоположение – в община Търговище 8 ЦНСТ (4 - за деца и младежи и 4 за 

възрастни хора); в община Попово 6 ЦНСТ (3 за деца и младежи и 3 за възрастни 

хора); в община Омуртаг – 2 ЦНСТ (за деца); в община Антоново 1 ЦНСТ (за 

възрастни хора);  в община Опака 2 ЦНСТ (за възрастни хора). 

Административно управление – държавно делегирана дейност, управлявана от 

община, с възможност за възлагане на външен доставчик.  

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Потребители - Деца или възрастни, за които са изчерпани възможностите на 

осигуряване на семейна среда и се предполага, че настаняването ще бъде 

дългосрочно, с възможности за настаняване на деца с увреждания. 

Териториален обхват - всички населени места от областта. 

3) Капацитет на услугата 

 

 

Община  

Стартов капацитет 

към 01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 

Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г.  

2020 г.  

1.Търговище-

деца/младежи 

без 

увреждания 

10 10 10 10 10 10 

2.Търговище-

деца/младежи 

с увреждания 

14 14 14 14 14 14 

3.Търговище- 

деца/младежи 

с увреждания 

14 13 14 14 14 14 
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4.Търговище- 

деца/младежи 

с увреждания с 

потребност от 

ПМГ 

8 8 8 8 8 8 

5.Търговище- 

възрастни хора 

с психични 

разстройства  

0 0 0 0 15 15 

6.Търговище- 

стари хора 

0 0 0 0 15 15 

7.Търговище- 

възрастни хора 

с умствена 

изостаналост  

0 0 0 0 15 15 

8. Търговище 

възрастни хора 

с деменция  

0 0 0 0 15 15 

8. Попово- 

Деца и 

младежи без 

увреждания 

12 12 12 12 12 12 

9. Попово- 

Деца и 

младежи с 

увреждания 

Попово 

14 14  14 14 14 14 

10. Попово- 

Деца и 

младежи без 

увреждания 

12 12 12 12 12 12 

11. Попово- 

Лица с 

умствена 

изостаналост 

(Медовина) 

12 12 12 12 12 12 

12 Попово-  

Стари хора 

0 0 0 0 15 15 

13. Попово –  

Лица с 

психични 

разстройства 

0 0 0 0 15 15 

12.Омуртаг- 

деца/младежи 

без 

увреждания 

0 0 0 0 0 15 

13.Омуртаг- 

деца/младежи 

с увреждания 

0 0 0 0 15 15 

14.Антоново  

Възрастни хора 

0 0 8 8 8 8 

15.Опака- 

Стари хора 

0 0 0 0 15 15 

16. Опака- 

Стари хора 

0 0 0 0 15 15 
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4) Фокус и дейности на услугата: 

 Предоставяне на подслон и ежедневни грижи 

 Изграждане на умения за самостоятелен живот 

 Осигуряване на здравни и образователни услуги (извън мястото за 

живеене) 

 

5) Очаквани резултати: 

 осигуряване дългосрочна грижа, близка до семейната среда 

 поетапно извеждане на децата и възрастните хора, настанени в СИ;  

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – Сграда или комплекс от сгради, които 

дават възможност за постоянно живеене. За предпочитане – в жилищни сгради и 

квартали. 

Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване, характерно за места за 

постоянно живеене. 

 

7) Необходими човешки ресурси Организацията на персонала е гъвкава и екипът 

от професионалисти се формира на база конкретните потребности на клиентите. 

Възможност за почасова заетост на част от специалистите. 

 социален работник 

 психолог  

 педагог  

 управител   

 възпитател  

 помощен персонал и  други 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 ЦОП в общините, социални услуги в общността, от резидентен тип и 

институции;  

 държавна и местна власт; 

 институции от секторите здравеопазване, збразование, зоциални 

дейности;  

 НПО, младежки и родителски организации; 

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: Държавно делегирано финансиране; 

Общинско финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; 

Фондонабиран 

 

Защитено жилище 

1)Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Защитени жилища (ЗЖ) са форма на социални услуги, в които хората водят 

независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти  

Местоположение – съгл. Таблица в т.3 

Териториален обхват – всички населени места  

Административно управление – на подчинение на общините, с възможност за 

възлагане на външен доставчик.  
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ЗЖ в кв. Бряг се управлява от ТДПЗ след конкурс, ЗЖ с.Лиляк се управлява от 

Сдружение „Закрила, обич и вяра“ след конкурс, ЗЖ с.Макариополско се управлява 

от ГПСМП ООД по проект /за преминаване като ДДД през 2016 г./. 

2) Потребители на услугата – младежи с увреждания от СИ, навършили 18 

години, младежи и възрастни с увреждания, възрастни с умствена изостаналост и 

психични разстройства от СИ, стари хора,  за които са изчерпани възможностите на 

осигуряване на семейна среда и се предполага, че настаняването ще бъде 

дългосрочно. 

3) Капацитет на услугата 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капацит

ет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г.  

2020 г.  

1.Търговище 

Към КПЗГО 

кв. Бряг 

10 10 14 14 14 14 

2.Търговище 

Лица с умствена 

изостаналост 

с. Лиляк 

8 8 8 8 8 8 

3.Търговище 

Лица с умствена 

изостаналост 

0 0 10 10 10 10 

4.Търговище 

Лица с деменция  

с. Макариополско 

12 12 12 12 12 12 

5.Попово 

Лица с умствена 

изостаналост 

С. Медовина 

9 9 9 9 9 9 

6.Попово 

Лица с умствена 

изостаналост 

с. Медовина 

9 9 9 9 9 9 

7. Антоново 

Възрастни хора с 

физически 

увреждания  

с. Добротица 

0 0 8 8 8 8 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Предоставяне на подслон и ежедневни грижи 

 Изграждане на умения за самостоятелен живот 

 Социални, образователни, здравни, информационно-консултантски и други 

услуги в зависимост от нуждите на потребителите 

 

5) Очаквани резултати: 

 намаляване на лицата в СИ за хора с увреждания 

 осигуряване дългосрочна грижа, близка до семейната среда 

 подобрени възможности за  социална интеграция след извеждането от  

институция 

 подобрен достъп до заетост на младежи, напуснали СИ  

 



18 
 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – Сграда или комплекс от сгради, които 

дават възможност за постоянно живеене. За предпочитане – в жилищни сгради-

апартаменти, къщи с дворно място. 

Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване, характерно за места за 

постоянно живеене- спални помещения, стаи за отдих и почивка,  кухни/кухненски 

боксове, бани и тоалетни. 

 

7) Необходими човешки ресурси - възможност за почасова заетост на част от 

специалистите. 

 управител или ръководител екип,  

 обгрижващ персонал 

 социален работник  

 психолог  

 педагог, логопед  

 други 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални 

дейности;  

 НПО, младежки и родителски организации;  

 ЦОП в общините, социални услуги в общността, от резидентен тип и 

институции; 

 други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: Държавно делегирано финансиране; 

Общинско финансиране; Проектно финансиране; Източници от дарения; 

Фондонабиране. 

 

Наблюдавано жилище 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Наблюдавани жилища са форма на социални услуги за оказване на подкрепа и 

консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана 

институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят 

независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в 

специализирана институция».  

Местоположение – 2 бр. НЖ в Търговище /кв. Бряг/ 

Териториален обхват – всички населени места от областта 

Административно управление – на подчинение на общините, с възможност за 

възлагане на външен доставчик.  

2)Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Навършили 18 – 20  години младежи, които напускат специализирани институции 

извън областта. 

3) Капацитет на услугата 
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Община  

Капацитет към 

31.12.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капацитет  Ползвател

и  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

1.Търговище 0 0 0 0 4 4 

2.Търговище 0 0 0 0 4 4 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Предоставяне на подслон на младежи, които напускат специализирани 

институции 

 Изграждане на умения за самостоятелен живот  

 Информиране и консултиране 

 Насочване към други услуги в общността  

 Подпомагане за намиране на работа  

 Подпомагане за намиране на самостоятелно жилище. 

 

5) Очаквани резултати: 

 Подобрени умения за самостоятелен живот след напускане на СИ и услуги 

от резидентен тип, настанени в наблюдавани жилища.  

 Подобрени възможности за  социална интеграция и достъп до заетост  

 Разкрити 2 бр. наблюдавани жилища за лица с психични разстройства. 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – Сграда или комплекс от сгради, които 

дават възможност за постоянно живеене. За предпочитане – в жилищни сгради и 

квартали. 

Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване, характерно за места за 

постоянно живеене. 

 

7) Необходими човешки ресурси - възможност за почасова заетост на част от 

специалистите. 

 Управител или ръководител екип  

 социален работник 

 психолог  

 други 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите здравеопазване, образование, социални 

дейности, бюра по труда 

 НПО, младежки и родителски организации  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции 

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: Държавно делегирано 

финансиране;Общинско финансиране; Проектно финансиране; Източници от 

дарения; Фондонабиране 
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Център за временно настаняване 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Центърът за временно настаняване е услуга, която има за цел да предоставя близка 

до семейната грижа, за лица, временно или трайно лишени от дом.  

Потребителите ще получават подслон, храна и ежедневни грижи, с които да бъдат 

задоволени базисните им потребности. Престоят в ЦВН е от 3 до 6 месеца. Ще се 

работи по преодоляване на трудната житейска кризисна ситуация и постепенно 

социализиране на изпадналите в беда в обществото.  

Местоположение – Търговище 

Административно управление – на подчинение на община Търговище 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- Деца, лица и семейства, останали на улицата; 

 

3) Капацитет на услугата – 20 места 

 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

ЦВН 0 0 20 20 20 20 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

- Осигуряване на подслон, храна, рехабилитация и подкрепа на деца, лица 

и семейства, останали на улицата  

  

5) Очаквани резултати: 

 Намаляване броя на лицата, останали на улицата; 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база  

 Офиси за персонала 

 Санитарни възли 

 Складови помещения  

 Спални 

 Кухня 

 Архив 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 ръководител екип 

 социални работници 

 психолози 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални 

дейности;  

 общински власти;  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции,  

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 
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Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за информационните кампании, разходи за 

предоставяните услуги; разходи за транспорт, други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Държавно финансиране, Общинско 

финансиране,Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране 

 

Приют  

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: Социална 

услуга, временно предоставяна на бездомни лица при неотложна необходимост за 

задоволяване на жизнените им потребности 

Местоположение –Попово  

Административно управление – общината е доставчик на услугата  

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Потребители на услугата – бездомни лица /хора без жилища или с негодни за 

живеене такива/ 

Териториален обхват – община Попово  

3) Капацитет на услугата 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капацит

ет  

Ползвател

и  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

Попово 0 0 0 0 10 10 

 

4) Фокус и дейности на услугата:            

 осигуряване на подслон  

 осигуряване на храна  

 здравни грижи и хигиена 

 социално, психологическо и правно консултиране. 

5) Очаквани резултати: 

 Социална рехабилитация и интеграция на бездомните хора 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – общинска собственост, отговаряща на 

изискванията и техническо оборудване,отговарящо на потребностите и 

предназначението на дейността 

7) Необходими човешки ресурси 

 Управител  

 Социален работник 

 Санитар – 2 бр. 

 Медицинска сестра  

 Други 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Общински администрации и кмет 

 Дирекция „БТ” , Д”СП”, други услуги в общността 

 други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 
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Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

оборудване,разходи за материали, разходи за транспорт; други разходи.  

Възможни източници на финансиране: държавно делегирана дейност; общински 

бюджет; донорски програми; спонсорство, други.  

 

Хоспис  

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление:  

Осигуряване на 24 часова медицинска грижа и рехабилитация 

Местоположение – Попово 

Административно управление – услугата е предоставена на външен доставчик  

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Потребители на услугата – възрастни хора в тежко здравословно състояние, които 

по различни причини не получават грижи от близките си 

Териториален обхват – цялата страна  

3) Капацитет на услугата 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капацит

ет  

Ползвател

и  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

Попово 25 25 25 25 25 25 

 

4) Фокус и дейности на услугата:            

 Медицинско обслужване  

 Медицинска рехабилитация 

 Хранене 

 Санитарно-хигиенно обслужване 

 Достъп до информация , чрез преса,кабелна телевизия,интернет и др. 

 Организиране на свободното време 

5) Очаквани резултати: 

 Осигуряване на достойно съществуване и пълноценна грижа 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – общинска собственост, отговаряща на 

изискванията за предоставяне на услугата и техническо оборудване,отговарящо на 

потребностите и предназначението на отделните помещения. 

7) Необходими човешки ресурси 

 Управител 

 Санитари 

 Медицински персонал 

 Рехабилитатор 

 Лекари - консултанти 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Общински администрации и кмет 

 други социални услуги в общността;  

 РЦЗ; 

 МБАЛ  

 други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 
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Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; 

други разходи.  

Възможни източници на финансиране:такси за предоставяне на услугата, 

донорски програми, спонсорство, други.  

 

Кризисен център за жертви на насилие 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Кризисен център е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от 

насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 

6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на 

ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-

психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез 

мобилни екипи за кризисна интервенция. 

Местоположение – Търговище 

Административно управление – на подчинение на общината, с възможност за 

възлагане на външен доставчик; на подчинение на неправителствени организации; 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- Деца и лица, жертви на насилие; 

3) Капацитет на услугата – 12 потребители 

 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

КЦ 0 0 0 0 12 12 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Консултиране и подкрепа на жертвите на насилие; 

 Осигуряване на защитена среда на деца и лица, преживели насилие, 

трафик или друга форма на експлоатация; 

 

5) Очаквани резултати: 

 Намаляване броя на децата и жените, жертви на насилие в областта; 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база  

 Офиси за персонала 

 Спалня; 

 Кухня; 

 Всекидневна; 

 Зала за групова работа и обучения 

 Зала за консултиране и индивидуална работа 

 Санитарен възел 

 Складови помещения  

 Архив 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 ръководител екип 

 социални работници 
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 юристи 

 психолози 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални 

дейности;  

 общински власти;  

 младежки и родителски организации, училищни настоятелства, 

читалища,     църковни настоятелства, НПО;  

 кабинети по семейно планиране, 

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции,  

 медиатори от етнически общности;  

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за информационните кампании, разходи за 

предоставяните услуги; разходи за транспорт, други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Държавно финансиране, Проектно 

финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране 

 

Център за превенция, консултиране и възстановяване на жертви на насилие 

и техните извършители 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Центърът е междусекторна услуга, целяща осигуряване на условия за нормален 

живот на жертвите на насилие. 

Местоположение – Търговище 

Административно управление – Полиция, неправителствена организация и 

община Търговище  

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- Деца и лица, жертви на насилие, техните родители, учители и специалисти от 

училища; 

- Жертви на домашно насилие над 18 години; 

- Извършители на насилие. 

 

3) Капацитет на услугата – 100 потребители 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

ЦПКВЖНТИ 100 100 100 100 100 100 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Консултиране и подкрепа на жертвите на насилие; 

 Работа по превенция на насилието; 

 Подкрепа за корекция на поведението на извършители на насилие. 

 

5) Очаквани резултати: 

 Намаляване броя на децата и жените, жертви на насилие в областта; 
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6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база  

 Офиси за персонала 

 Зала за групова работа и обучения 

 Зала за консултиране и индивидуална работа 

 Санитарен възел 

 Складови помещения  

 Архив 

Обзавеждане и оборудване   

Автомобил – за предвижване на екипа до останалите общини в областта 

Договаряне за ползване на офис помещения при работа на специалистите в по-

малките населени места в общините – помещения на читалища, клубове, кметства. 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 ръководител екип 

 социални работници 

 юристи 

 психолози 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални 

дейности;  

 общински власти;  

 младежки и родителски организации, училищни настоятелства, 

читалища,     църковни настоятелства, НПО;  

 кабинети по семейно планиране, 

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции,  

 медиатори от етнически общности;  

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за информационните кампании, разходи за 

предоставяните услуги; разходи за транспорт, други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Проектно финансиране; Източници от 

дарения; Фондонабиране 

 

Приемна грижа  

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Местоположение – Всички общини от област Търговище  

Административно управление – работи по проект на подчинение на Община 

Търговище и община Попово и на подчинение на ДСП за общините Омуртаг, 

Антоново и Опака. 

Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват:  

 деца, настанени в СИ извън областта;  

 деца в риск (жертви на трафик, насилие, които се налага спешно да се 
изведат от семействата и други подобни случаи);  

 деца, лишени от родителска грижа за определен период от време. 

3) Капацитет на услугата 
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Община 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 

Прогнозен 

капацитет  

Капацитет  Ползвател

и  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Търговище 80 76 80 80 100 120 

Попово 17 12 17 17 20 20 

Омуртаг 6 4 10 10 15 20 

Антоново 14 7 18 18 18 18 

Опака 0 0 1 1 1 3 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Информационни кампании 

 Оценяване и обучение на приемни семейства 

 Одобрение на кандидатите за приемни родители 

 Напасване 

 Наблюдение и подкрепа  

 

5) Очаквани резултати: 

 Превенция на зависимостта от институционален тип грижи 

 Подобряване качеството на живот на деца, лишени от родителска 

грижа и предстоящото им осиновяване 

 Създаване на възможности за социално включванена деца, лишени от 

родителска грижа 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база  

 Офиси за персонала 

 Зала за групова работа и обучения 

 Зала за консултиране и индивидуална работа 

 Санитарен възел 

 Складови помещения  

 Архив 

Обзавеждане и оборудване   

Автомобил – за предвижване на екипа до останалите общини в областта; 

Договаряне за ползване на офис помещения при работа на специалистите в по-

малките населени места в общините – помещения на читалища, клубове, кметства. 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 ръководител екип 

 социални работници 

 психолог 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални 

дейности;  

 общински власти;  

 младежки и родителски организации, училищни настоятелства, 

читалища,     църковни настоятелства, НПО;  

 кабинети по семейно планиране, 

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции,  

 медиатори от етнически общности;  

 други. 
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9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за информационните кампании, разходи за 

предоставяните услуги; разходи за транспорт, други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Държавно делегирано финансиране в 

рамките на ЦОП; Общинско финансиране; Проектно финансиране; Източници от 

дарения; Фондонабиране 

 

Домашен социален патронаж 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по 

домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и 

хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за 

снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с 

увреждане; битови услуги и др.  

Местоположение – във всички общини от областта  

Административно управление – на подчинение на общините, с възможност за 

възлагане на външен доставчик.  

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

 Стари хора и лица с увреждания, в това число самотни стари хора и 

живеещи в изолирани райони, във общинските центрове и прилежащите 

им села; 

 Хора в пенсионна възраст, живеещи в отдалечени населени места в 

общините  

Териториален обхват – всички населени места от съответната община 

3) Капацитет на услугата 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 

Прогнозен 

капацитет  

 Капацитет Ползватели Капацитет Ползватели 2018 г. 

2019 г. 

2020г. 

Търговище 600 600 600 600 600 600 

Попово 400 260 400 300 400 400 

Омуртаг 140 36 140 40 140 180 

Антоново 0 0 50 50 50 50 

Опака 0 0 50 50 50 50 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

Подпомогане на стари хора и лица с увреждания в дейности от всекидневния им 

живот чрез предоставяне на модулни пакети от услуги:  

Основни дейности в услугата по места: 

 Предоставяне на храна по модулен пакет (с възможност на избор от 

ползвателите) 

 Поддържане на лична и битова хигиена;  

 Извършване на битови услуги -  заплащане на сметки за електроенергия, 

вода и телефон; закупуване на продукти и вещи от първа необходимост 

със средства на клиента и др.;  

 Извършване и/или съдействие на дребни ремонти в дома; 

 Съдействие при изготвяне на необходими документи за явяване на ТЕЛК; 
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 Посредничество при извършване на социални и административни услуги; 

 Социално консултиране; 

 Помощ при общуване, поддържане и осъществяване на социални контакти, 

занимания и развлечения в дома и извън него; 

 Организиране на дейности за уплътняване на свободното време и 

социални  контакти; 

 Здравно-медицинска подкрепа - наблюдение; консултиране; 

посредничество при достъп до здравни услуги; осъществяване на връзка с 

личния лекар, предварително записване за специализирани здравни 

прегледи; закупуване на медикаменти при необходимост; съдействие за 

снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели 

с увреждане;  

 Предоставяне на модулен пакет от услуги за клиенти в села, отдалечени от 

общинския център. 

 Дейности, изпълнявани в партньорство с/от други институции. 

 

5) Очаквани резултати: 

 Оптимизиране на стойността на пакета от храна, предлагана от Домашен 

социален патронаж  

 Осигурен достъп на стари хора до подкрепа за всекидневни дейности чрез 

модулни пакети от услуги; 

 Осигурен достъп до здравни и социални услуги на патронираните лица в 

изолирани от общинския център села 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – самостоятелна сграда или част от 

общинска сграда с възможност за обособяване на  кухня и няколко помещения за 

офиси на персонала 

Обзавеждане и оборудване – Обзавеждане и оборудване според вида на 

доставката на храна (готвене на място, кетъринг), офис обзавеждане и оборудване.  

Необходим брой специални автомобили за разнос на храна, 1 бр.автомобил за 

мобилния екип от специалисти 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 1 управител на патронаж, при над 50 обслужвани лица; 

 1 Социален работник -  максимум на 40 обслужвани; 

 1 Домащен помощник - максимум на 10 обслужвани; 

 1 мед.сестра ( фелдшер) - максимум на 40 обслужвани; 

 1 разносвач на храна( или по щат санитари) – на един автомобил; 

 1 шофьор - на един автомобил; 

 Работници в кухнята – 1 гл.готвач, 1 пом.готвач и работници в кухня 

според порциите; 

 По преценка може да се назначават на ½ щат – психолог, рехабилитатор, 

трудотерапевт, арттерапевт и др., или тези нужди да се покриват с 

привличане на съответните специалисти като външна услуга. 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Кметове на райони; 

 Дирекция Бюро по труда;  

 Дирекция Социално подпомагане; 

 Районен здравен център; 

 Практикуващи лични лекари и МБАЛ;  

 други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 
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Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за приготвянето 

на храна и транспорт, други. 

Възможни източници на финансиране:  

 Общински бюджет; 

 Източници от дарения; Фондонабиране 

 Национални програми 

Обществена трапезария 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Обществени трапезарии са социални услуги, насочени към задоволяване на 

потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. 

Местоположение – Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака 

Административно управление – общините са доставчици на услугата  

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Потребители на услугата – самотно живеещи стари хора, пенсионери и хора с 

увреждания с ниски доходи, други лица без доходи или с много ниски такива. 

Териториален обхват – общинските центрове и някои от прилежащите им села 

3) Капацитет на услугата 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капац

итет  

Ползвател

и  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

1.Търговище 

-Обществена 

трапезария към 

Община 

Търговище 

-Обществена 

трапезария към 

Църковно 

настоятелство 

30 

 

 

 

45 

30 

 

 

 

45 

30 

 

 

 

45 

30 

 

 

 

45 

30 

 

 

 

45 

30 

 

 

 

45 

2.Попово 45 45 45 45 45 50 

3.Омуртаг 50 50 50 50 50 50 

4.Антоново 50 50 50 50 50 50 

5.Опака 25 25 25 25 25 50 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Осигуряване на топла и питателна храна през зимата или целогодишно; 

5) Очаквани резултати: 

 Предоставяне на храна на самотно живеещи стари хора и на хора с 

увреждания; 

 Осигуряване на безплатна храна на хора с много ниски доходи или, и на 

такива, които са без доход 
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6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – използва се кухнята и наличните 

ресурси на действаща услуга в съответната община. 

Обзавеждане и оборудване – Използва се капацитет на налични развити 

социални услуги -  кухня и транспорт на Домашен социален патронаж, на Дневния 

център за стари хора. При необходимост се осигурява допълнителни посуда и др., 

или се оборудват разливни в съседни населени места. 

7) Необходими човешки ресурси 

 Персонал в кухня за приготвяне на храната, 

 Шофьор 

 Помощен персонал  
 Други 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Общински администрации и кметове на населени места; 

 Дирекция „Социално подпомагане” и други социални услуги в общността;  

 РЦЗ; 

 Клубове на пенсионера – място за социални контакти, занимания и игри; 
 други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; 

други разходи.  

Възможни източници на финансиране: общински бюджет; донорски програми; 

ФСП; спонсорство, други.  

 

Социално предприятие  

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Социалното предприятие е стопанска дейност, осъществявана от нестопанска 

организация, предоставяща социални услуги с цел осигуряване подкрепа за 

развитие на хора в неравностойно положение или в продължителна социална 

изолация, поради безработица. 

Местоположение – Търговище и Попово 

Административно управление – неправителствени организации в Търговище и 

Община Попово 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- Жертви на насилие; 

- Лица с умствени увреждания; 

- Лица с психични разстройства; 

- Лица от рискови групи; 

- Безработни лица, регистрирани в ДБТ 

 

3) Капацитет на услугата  
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Община 

Целева група 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

1. Търговище 

Жертви на 

насилие 

0 0 8 8 8 8 

2. Търговище 

Лица с 

умствени 

увреждания 

0 0 25 25 25 25 

3. Търговище 

Лица с 

психични 

разстройства 

12 12 12 12 12 12 

4. Търговище 

Лица от 

рискови групи  

0 0 12 12 12 12 

5. Попово 

Безработни 

лица, 

регистрирани в 

ДБТ 

19 19 30 30 30 30 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Осигуряване на трудова заетост на лица от различни рискови групи; 

 Озеленяване, почистване на водни корита и пътна инфраструктура, 

дейности по отводняване и др. 

   

5) Очаквани резултати: 

 Създаване на умения за трудова заетост на хора от различни рискови 

групи; 

 Увеличаване броя на заетите безработни лица  

 Социална рехабилитация и интеграция на безработните от 

малцинствените групи 

 Подобряване на инфраструктурата и зелените площи в общината 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база  

за Търговище: 

 Офиси за персонала 

 Зала за групова работа и обучения 

 Зала за консултиране и индивидуална работа 

 Санитарен възел 

 Складови помещения  

 Работни помещения 

 Архив 

за Попово:  
Сграда и материално-техническа база – общинска собственост, отговаряща на 

изискванията и техническо оборудване, отговарящо на потребностите и 

предназначението на дейността 

 

7) Необходими човешки ресурси  

за Търговище: 

 ръководител екип 

 социални работници 
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 трудотерапевти 

 психолози 

за Попово: 

 Ръководител 

 Счетоводител 

 Работник подръжка-6 бр. 

 Шофьор 

 Старши специалисти-3 бр. 

 Озеленител -19 бр. 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство 

за Търговище: 

 институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални 

дейности;  

 общински власти;  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции,  

 други. 

 

за Попово 

• Общински администрации и кмет 

• Дирекция „БТ”  

• други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за информационните кампании, разходи за 

предоставяните услуги; разходи за транспорт, други разходи. 

Възможни източници на финансиране  

за Търговище: Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране 

за Попово: Общински бюджет; Донорски програми; Спонсорство, други. 

 

Трудов център 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Център за изграждане на трудови навици на лица с увреждания. 

Местоположение – Търговище 

Административно управление – неправителствени организации 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- Лица с увреждания;  

3) Капацитет на услугата – 15 места 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

ТЦ 0 0 0 0 15 15 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 Изграждане на трудови навици на лица с увреждания; 

 

5) Очаквани резултати: 
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 Обучени 15 лица с увреждания за придобиване на трудови навици и 

включени на пазара на труда; 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – Сграда или комплекс от сгради, с 

възможност за индивидуална и групова работа с портебители; офис помещения; 

работилница. Достъп до сградата и до всички помещения. 

Обзавеждане и оборудване  

 Офиси за персонала 

 Зала за групова работа и обучения 

 Зала за консултиране и индивидуална работа 

 Санитарен възел 

 Складови помещения  

 Работни помещения 

 Архив 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 Ръководител 

 Обучители 

 Помощен персонал  

 Социален работник 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции;  

 държавна и местна власт; 

 институции от секторите здравеопазване, збразование, зоциални 

дейности;  

 НПО, младежки и родителски организации; 

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; 

други разходи.  

Възможни източници на финансиране: донорски програми; спонсорство, други.  

 

Център за кризисно консултиране (мобилна услуга) 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Кризисна интервенция, подкрепа и консултиране на лица над 18 години. 

Местоположение – Търговище, кв.Бряг 

Административно управление – неправителствени организации 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- Лица с психични разстройства и психологични проблеми 

3) Капацитет на услугата – 30 места 

 

 

Стартов капацитет 

към 01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г.  

2020 г.  

ЦКК 0 0 30 30 30 30 
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4) Фокус и дейности на услугата: 

 Кризисна интервенция, подкрепа и консултиране 

5) Очаквани резултати: 

 Оказана подкрепа на 30 лица с психични разстройства и психологични 

проблеми; 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – Сграда или комплекс от сгради, с 

възможност за индивидуална и групова работа с портебители; офис помещения; 

Достъп до сградата и до всички помещения. 

Обзавеждане и оборудване  

 Автомобил за мобилна работа. 

 Офиси за персонала 

 Зала за групова работа и обучения 

 Зала за консултиране и индивидуална работа 

 Санитарен възел 

 Складови помещения  

 Работни помещения 

 Архив 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 Ръководител 

 Помощен персонал  

 Социален работник 

 Психиатър 

 Психолог 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции;  

 държавна и местна власт; 

 институции от секторите здравеопазване, збразование, зоциални 

дейности;  

 НПО, младежки и родителски организации; 

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; 

други разходи.  

Възможни източници на финансиране: донорски програми; спонсорство, други.  

 

Комплекс за здравно-социални услуги в общността 

 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление 

Комплекс за здравно-социални услуги в общността, включва 7 социални и здравни 

услуги, разпределени в два центъра: Център за ранна интервенция на деца с 

увреждания (ЦРИДУ) и Център за консултиране, подкрепа и здраве в семейството 

(ЦКПЗС).  

 

ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ (ЦРИДУ):  

- "Ранна интервенция на уврежданията" за 45 деца и 75 родители;  
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- "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" за 30 деца. 

ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПОДКРЕПА И ЗДРАВЕ В СЕМЕЙСТВОТО (ЦКПЗС): 

- "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и 

настоящи    родители за формиране и развитие на родителски умения"; 

- "Семейно консултиране и подкрепа";  

- "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, 

които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина". 

Трите услуги са предназначени за 300 семейства за двугодишен период. 

 

- "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 

готовност на децата за равен старт в училище" - за 30 потребителя за 1 месец 

(20 – 22 дни);  

- "Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 

превенция на заболяванията" - за 500 потребителя (средно 1400 прегледа).  

 

Местоположение – гр.Търговище 

Административно управление – на подчинение на Община Търговище по проект.  

 

2) Рискови групи – потребители на услугата: 

Основни целеви групи деца в риск (0-7 г.):  

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; 

- Деца, чиито родители са безработни; 

- Деца, чиито родители получават социални помощи; 

- Деца без личен лекар, или чиито личен лекар не е педиатър; 

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени; 

- Деца, не посещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа 

за   деца; 

- Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа; 

- Деца с увреждания; 

- Деца със здравословни проблеми. 

  

   Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.):  

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; 

- Родители, получаващи социални помощи; 

- Безработни родители; 

- Родители на 3 и повече деца; 

- Самотни родители; 

- Бъдещи родители от уязвими групи; 

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст; 

- Родители на деца с увреждания; 

- Родители на деца със здравословни проблеми; 

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.); 

- Здравно неосигурени родители; 

- Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си; 

- Родители без или с ниско образование; 

- Родители, живеещи в лоши жилищни условия 

Териториален обхват – всички населени места от общината, на територията на 

която е базиран КЗСУО.  

 

3) Фокус и дейности на услугата: 

- Формиране и развитие на родителски умения 

- Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна 

интервенция на уврежданията 

- Семейно консултиране и подкрепа   

- Здравна консултация за деца  
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- Мониторинг на готовността за обучение 

- Допълнителна подготовка за равен старт в училище 

- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания 

 

4) Очаквани резултати: 

 Осигурено обхващане на рисковите групи от община Търговище и 

предоставяне на  социални услуги за деца и семейства в риск; 

 Постигнато обхващане в услуги за превенция на 50% от семействата с 

деца в риск; 

 Намаляване на броя на деца, отпаднали от училище; 

 

5) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване - 

сграда, с възможност за индивидуална и групова работа с клиенти; офис помещения.  

Необходими помещения: 

 Офиси за персонала 

 Зала за групова работа 

 Стая за  индивидуална работа 

 Зала за консултиране и индивидуална работа 

 Сензорна зала 

 Санитарен възел, складови помещения, архив и др. 

 

6) Необходими човешки ресурси 

 Директор 

 Счетоводител 

 Шофьор 

 Хигиенист 

 Социални работници 

 Психолози  

 Лекар-педиатър 

 Медиатори 

 Специален педагог 

 Логопед  

 Рехабилитатор 

 Педагози 

 Помощник-възпитатели 

Организацията на персонала да е гъвкава и екипът от професионалисти се формира 

на база конкретните потребности на клиентите. Възможности за почасова заетост на 

част от специалистите. 

 

7) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Институции от секторите здравеопазване, збразование, социални 

дейности – регионални и местни;  

 Общински власти;  

 Образователни структури на териоторията на общините за 

сигнализиране и процедури за съвместна работа;  

 РДСП за работа по осиновяване; Дирекции „Социално подпомагане” 

(Отдели за закрила на детето) за процедури по закрила и подкрепа на 

деца в риск; социални услуги в общността, от резидентен тип и 

институции; 

 МВР, Съд, Прокуратура за процедури при случаи на насилие над деца и 

предприемане на мерки за закрила; 

 Ромски организации за сътрудничество при представяне на услугите на 

ЦОП в общността и медиатори от етнически общности; 

 Училищни настоятелства, читалища, НПО, младежки и родителски 

организации; 

 Други. 
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8) Бюджет и източници на финансиране: 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: По проект на ОП РЧР. Източници от 

дарения; Фондонабиране.  

 

Център за майчино и детско здраве 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление 

ЦМДЗ предоставя комплекс от здравно-социални, здравно-информационни, здравно-

обучителни, здравно-консултативни, координиращи и насочващи услуги на 

семейства и в частност на бременните, родилките и децата до 3 г., като има за цел 

подобряване на извънболничното обслужване на майките и малките деца. Здравно-

социалните услуги се предоставят основно в дома на семействата чрез 

структурирани домашни посещения. 

Местоположение – гр.Търговище 

Административно управление – на подчинение на Клуб на нестопанските 

организации 

2) Рискови групи – потребители на услугата: 

Основните целеви групи са:  

Неосигурени бременни жени от ромски произход и техните новородени деца; 

Териториален обхват – община Търговище.  

 

3) Капацитет на услугата – 25 места 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

ЦМДЗ 25 25 25 25 25 25 

 

4) Фокус и дейности на услугите: 

 Осигуряване на прегледи при АГ специалист, както и допълнителна 

подкрепа за лечение (при необходимост); 

 Подготовка на бременните за раждане; 

 Училище за бременни; 

 Ежемесечни домашни посещения от мед. Сестра на новородените през 

първите 6 месеца; 

 Училище за родители; 

 Скрининг на децата от 0 до 7 години за ранно откриване на заболявания; 

 Подкрепа за включване в детски градини 

 

5) Очаквани резултати: 

 намаляване на  изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 

до 3 години; 

 подобряване на родителските умения на неосигурени жени от ромски 

произход; 

 

6)Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване  

За персонала - работни офиси, санитарен възел за персонала 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 ръководител  
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 АГ специалист 

 Медицински сестри 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални 

дейности;  

 общински власти;  

 младежки и родителски организации, училищни настоятелства, 

читалища,     църковни настоятелства, НПО;  

 кабинети по семейно планиране, 

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции,  

 медиатори от етнически общности;  

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за информационните кампании, разходи за 

предоставяните услуги; разходи за транспорт, други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Проектно финансиране; Източници от 

дарения; Фондонабиране 

 

Център за развитие на уязвими общности  

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Местоположение: 1 в Попово с филиал в Опака ще бъде разкрит и 1 в Антоново. 

Административно управление: Общинска дейност с външно финансиране 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Етнически общности в неравностойно положение; безработни лица с ниско 

образование и доходи; лица, напускащи местата за лишаване от свобода и осъдени 

на пробация. 

3) Капацитет на услугата 

 

Община  

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

бр.потребители 

Капацитет  Ползвател

и  

Капаците

т 

Потребител

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

1.Попово 

с филиал в 

Опака 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

50 

0 

50 50 

2.Антоново 0 0 30 30 30 30 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

Фокус на услугата: осигурява подкрепа за развитие на хора в неравностойно 

положение чрез директна работа в общността и с институциите и чрез 

посредничество за достъп до услуги. услугата е предназначена за посредничество за 

социална интеграция на общности в неравностойно положение чрез осигуряване на 

достъп до услуги:  

 Основните дейности, които ще се изпълняват в услугата и специфичните 

дейности за услугите по места; 

 Проучване на потребностите на общността и идентифициране на 

основните проблеми; 
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 Обхващане на децата в детски градини и в предучилищни групи. Директна 

работа със семейството за записване на детето в детска градина и редовно 

посещение, подкрепа на учителите при работа с децата; 

 Подкрепа за образование на деца в изолирани ромски квартал. Директна 

работа със семейството за повишаване на ангажираността към 

образованието на децата. Мотивира децата и семейството за редовно 

посещение в училище. Развива дейности съвместно с училище, ЦОП и 

община за мотивиране на децата за посещаване на училище, 

индивидуалното им развитие и запълване на свободното време; 

 Подкрепа за продължаване на образованието на деца и младежи, 

отпаднали от училище. Издирва деца отпаднали от училище и подпомага 

училището при реинтеграция в образователната система, при изпълнение 

на индивидуален план за обучение на детето или при плана за наваксване 

на образователни пропуски; 

 Превенция на изоставянето и реинтеграция на деца в СИ съвместно с ДСП 

и ЦОП. Идентифицира и насочва случаи към ДСП и ЦОП на родители в 

риск да изоставят детето. Директна работа със семейството за изграждане 

на умения за отговорно родителство, повишаване на самочувствието и 

изграждане на връзка между детето и семейството; 

 Подкрепа за младежи, рано напуснали училище и трайно безработни. 

Идентифицира младежи в риск, информира РИО на МОМН, ДБТ и община 

за разработване на форми за индивидуално обучение и повишаване на 

професионалната квалификация. Мотивира и насочва към ДБТ младежи в 

риск за повишаване на професионалната им квалификация и участие на 

пазара на труда; 

 Директна работа в общността с ромски семейства за ангажиране в 

образованието на децата, мотивация и включване в курсове за 

квалификация и преквалификация, за мотивиране за започване на работа; 

 Мотивира и насочва към ДБТ трайно безработни; 

 Посредничество между общносттта и ДБТ, ДСП, общинска администрация; 

 Посредничество при достъп до здравни услуги (идентифициране на болни,  

на бременни жени и насочване към личен лекар и здравна помощ). Работи 

съвместно с програмата за Ранна превенция на изоставянето; 

 Осъществява дейности за развитие на общността чрез гражданско участие; 

 Разработва и изпълнява проекти за развитие на общността съвместно с 

институциите на местно ниво (за образователна интеграция, участие в 

пазара на труда, развитие на общността). 

Дейности, изпълнявани в партньорство с/от други институции. 

 Община, образователни структури на територията на общината, ЦОП – за  

образователна интеграция на децата и учениците; 

 Дирекция по Бюро по труда – за професионално ориентиране и 

квалификация, подкрепа за намиране на работа 

 Община и НПО -  за инициативи с участието на жителите на обособените 

квартали в дейности в полза на ромската общност и на населеното място, 

решаване на проблеми на общноста; 

 Районен здравен център - достъп до здравни услуги и специализирани 

медицински прегледи съвместно с РЦЗ.   

 

5) Очаквани резултати: 

 Повишаване на посещаемостта в детска градина и училище на деца от 

изолирани етнически общности; 

 Повишен дял на завършващите средно образование и на образователното 

им ниво; 

 Увеличаване на броя на младежите в риск с повишена квалификация и 

умения за интеграция на пазара на труда; 
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 Активиране на безработни за професионална квалификация и намиране на 

работа; 

 Подобрен достъп до здравни услуги в изолираните ромски квартали; 

 Подобрено взамодействие между общността и институциите на местно 

ниво; 

 Развитие на граждански инициативи в общността. 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – Помещение (1-2) за работа за работа с 

хора от общността. 

Обзавеждане и оборудване – Офис оборудване – компютър, принтер, ксерокс.  

7) Необходими човешки ресурси 

 координатор за работа със семейството и връзка с училището; 

 здравен медиатор; 

 трудов медиатор (ако има назначен към ДБТ може да изпълнява 

съответните функции и да работи тясно с Центъра за развитие на 

общности).  

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 Образователни институции; 

 Център за обществена подкпера; 

 Община; 

 Дирекция Бюро по труда; 

 Дирекция Социално подпомагане; 

 Районен здравен център; 

 Практикуващи лични лекари. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт; 

други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Общинско финансиране; Проектно 

финансиране; Източници от дарения; Проекти, финансирани от Министерство на 

образованието, науката и младежта и Центъра за образователна интеграция на деца 

и ученици от етническите малцинства.  

 

Обществено-информационен център за деца и лица с увреждания 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

Центърът предлага консултиране, психологическа подкрепа и информиране на лица 

с увреждания от община Търговище.  

Местоположение – Търговище 

Административно управление – на подчинение на Център за психологически 

изследвания – клон Търговище 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

-Деца и лица с увреждания 

 

3) Капацитет на услугата – 60 места 
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Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

ОИЦ 60 60 60 60 60 60 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

- Консултиране, психологическа подкрепа; 

- Информиране; 

 

5) Очаквани резултати: 

 Подобряване информираността на хората с увреждания; 

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база  

 Офиси за персонала 

 Санитарни възли 

 Складови помещения  

 Архив 

 

7) Необходими човешки ресурси 

 Социален работник 

 Психолог 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите Здравеопазване, Образование, Социални 

дейности;  

 общински власти;  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции,  

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за информационните кампании, разходи за 

предоставяните услуги; разходи за транспорт, други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Проектно финансиране, Източници от 

дарения; Фондонабиране. 

 

 

Други услуги 

Община Търговище 

Личен асистент, социален асистент и домашен помощник 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

ЛА, СА и ДП са комплекс от социални услуги по домовете на деца и лица с 

увреждания и самотни възрастни хора с нужда от подкрепа и алтернатива на 

институционалната грижа.  

Местоположение – община Търговище 

Административно управление – на подчинение на община Търговище по проект 

за трите услуги и на ДСП Търговище по НП АХУ за личен асистент 

2)Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 
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- самотни възрастни хора с невъзможност за самообслувжане; 

- деца с увреждания; 

- лица с увреждания; 

 

3) Капацитет на услугата – по 150 за всяка от услугите в началото на периода до 

220 капацитет в края на 2020 г. 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  

2019 г. 

2020 г.  

ЛА 95 105 150 150 200 220 

СА 45 45 150 150 200 220 

ДП 45 

 

 

45 150 150 200 220 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и 

приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; 

 социална работа и консултации на потребителите и свързани със 

задоволяване на потребностите от организация на свободното време и 

осъществяване на контакти; 

 постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко 

болен, за задоволяване на ежедневните му потребности; 

 

5) Очаквани резултати: 

 Разширяване обхвата на предоставяните услуги в домашна среда;  

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – не е необходима; 

 

7) Необходими човешки ресурси - възможност за почасова заетост на част от 

специалистите. 

 социален работник 

 психолог 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите здравеопазване, образование, социални 

дейности, бюра по труда 

 НПО, младежки и родителски организации  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции 

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: чрез държавния бюджет по НП АХУ; 

Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране 
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Община Попово 

Личен асистент, социален асистент и домашен помощник 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

ЛА, СА и ДП са комплекс от социални услуги по домовете на деца и лица с 

увреждания и самотни възрастни хора с нужда от подкрепа и алтернатива на 

институционалната грижа.  

Местоположение – община Попово 

Административно управление – на подчинение на община Попово по проект за 

двете услуги и на ДСП Попово по НП АХУ за личен асистент. 

2)Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- самотни възрастни хора с невъзможност за самообслувжане; 

- деца с увреждания; 

- лица с увреждания; 

 

3) Капацитет на услугата  

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

ЛА 70 70 70 70 66 66 

ДП 70 70 70 70 70 70 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и 

приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; 

 социална работа и консултации на потребителите и свързани със 

задоволяване на потребностите от организация на свободното време и 

осъществяване на контакти; 

 постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко 

болен, за задоволяване на ежедневните му потребности; 

5) Очаквани резултати: 

 Разширяване обхвата на предоставяните услуги в домашна среда;  

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – не е необходима; 

7) Необходими човешки ресурси - възможност за почасова заетост на част от 

специалистите. 

 социален работник 

 психолог 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите здравеопазване, образование, социални 

дейности, бюра по труда 

 НПО, младежки и родителски организации  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции 
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 други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: чрез държавния бюджет по НП АХУ; 

Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране 

 

Здравен медиатор, трудов медиатор, социален медиатор 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

ЗМ 0 0 1 1 1 1 

ТМ 1 1 1 1 1 1 

СМ 0 0 2 2 2 2 

 

Община Омуртаг 

Личен асистент, социален асистент и домашен помощник 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

ЛА, СА и ДП са комплекс от социални услуги по домовете на деца и лица с 

увреждания и самотни възрастни хора с нужда от подкрепа и алтернатива на 

институционалната грижа.  

Местоположение – община Омуртаг 

Административно управление – на подчинение на община Омуртаг по проект за 

двете услуги и на ДСП Омуртаг по НП АХУ за личен асистент 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- самотни възрастни хора с невъзможност за самообслувжане; 

- деца с увреждания; 

- лица с увреждания; 

3) Капацитет на услугата 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г.  2020 г.  

ЛА 59 59 60 60 60 70 

ДП 13 13 15 15 20 20 

 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и 

приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; 
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 социална работа и консултации на потребителите и свързани със 

задоволяване на потребностите от организация на свободното време и 

осъществяване на контакти; 

 постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко 

болен, за задоволяване на ежедневните му потребности; 

 

5) Очаквани резултати: 

 Разширяване обхвата на предоставяните услуги в домашна среда;  

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – не е необходима; 

 

7) Необходими човешки ресурси - възможност за почасова заетост на част от 

специалистите. 

 социален работник 

 психолог 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите здравеопазване, образование, социални 

дейности, бюра по труда 

 НПО, младежки и родителски организации  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции 

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: чрез държавния бюджет по НП АХУ; 

Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране 

 

Община Антоново 

Личен асистент, социален асистент и домашен помощник 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 

ЛА, СА и ДП са комплекс от социални услуги по домовете на деца и лица с 

увреждания и самотни възрастни хора с нужда от подкрепа и алтернатива на 

институционалната грижа.  

Местоположение – община Антоново 

Административно управление – на подчинение на община Антоново по проект за 

двете услуги и на ДСП Омуртаг по НП АХУ за личен асистент 

2) Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- самотни възрастни хора с невъзможност за самообслувжане; 

- деца с увреждания; 

- лица с увреждания; 

3) Капацитет на услугата 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г.  

2020 г.  
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ЛА 28 28 28 28 30 30 

СА 11/31 11/31 11/31 11/31 11/31 11/31 

ДП 0 0 5 5 5 5 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и 

приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; 

 социална работа и консултации на потребителите и свързани със 

задоволяване на потребностите от организация на свободното време и 

осъществяване на контакти; 

 постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко 

болен, за задоволяване на ежедневните му потребности; 

 

5) Очаквани резултати: 

 Разширяване обхвата на предоставяните услуги в домашна среда;  

 

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – не е необходима; 

 

7) Необходими човешки ресурси - възможност за почасова заетост на част от 

специалистите. 

 социален работник 

 психолог 

 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите здравеопазване, образование, социални 

дейности, бюра по труда 

 НПО, младежки и родителски организации  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции 

 други. 

 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 

Възможни източници на финансиране: чрез държавния бюджет по НП АХУ; 

Проектно финансиране; Източници от дарения; Фондонабиране 

 

Здравни медиатори 

Административно управление: Общинска дейност с външно финансиране 

Потребители на услугата – уязвими общности – деца, бременни. 

 

Капацитет на услугата 

Община 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г.  

2020 г.  

Антоново 0 0 3 3 3 3 

Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 
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Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала;разходи за 

предоставяните услуги; други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Общинско финансиране; Проектно 

финансиране и  други. 

Социални медиатори 

Административно управление: Общинска дейност с външно финансиране 

Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

Потребители на услугата – етнически общности в неравностойно положение; 

безработни лица с ниско образование и доходи; лица, напускащи местата за 

лишаване от свобода и осъдени на пробация. 

Капацитет на услугата 

Община 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

Антоново 0 0 3 3 3 3 

Бюджет и източници на финансиране: 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

предоставяните услуги; други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Общинско финансиране; Проектно 

финансиране и  други. 

 

Трудов медиатор 

Административно управление: Общинска дейност с външно финансиране 

Капацитет на услугата 

Община 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

Антоново 0 0 3 3 3 3 

Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала;разходи за 

предоставяните услуги; други разходи. 

Възможни източници на финансиране: Общинско финансиране; Проектно 

финансиране и  други. 

 

Община Опака 

Личен асистент, социален асистент и домашен помощник 

1) Вид на услугата, местоположение, административно управление: 
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ЛА, СА и ДП са комплекс от социални услуги по домовете на деца и лица с 

увреждания и самотни възрастни хора с нужда от подкрепа и алтернатива на 

институционалната грижа.  

Местоположение – община Опака 

Административно управление – на подчинение на община Опака по проект за 

двете услуги и на ДСП Попово по НП АХУ за личен асистент 

2)Рискови групи – потребители на услугата и териториален обхват: 

- самотни възрастни хора с невъзможност за самообслувжане; 

- деца с увреждания; 

- лица с увреждания; 

3) Капацитет на услугата 

 

 

Капацитет към 

01.01.2016 

Планиран капацитет за 

2017 г. 
Прогнозен 

капацитет  

Капаци

тет  

Ползвате

ли  

Капацитет Ползвател

и 

2018 г. 

2019 г.  

2020 г.  

ЛА 35 38 31 33 32 42 

СА 15 15 15 15 20 30 

4) Фокус и дейности на услугата: 

 поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и 

приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; 

 социална работа и консултации на потребителите и свързани със 

задоволяване на потребностите от организация на свободното време и 

осъществяване на контакти; 

 постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко 

болен, за задоволяване на ежедневните му потребности; 

5) Очаквани резултати: 

 Разширяване обхвата на предоставяните услуги в домашна среда;  

6) Оптимална инфраструктура, материално-техническа база и оборудване 

Сграда и материално-техническа база – не е необходима; 

7) Необходими човешки ресурси - възможност за почасова заетост на част от 

специалистите. 

 социален работник 

 психолог 

8) Хоризонтални връзки с други институции и механизми на партньорство с: 

 институции от секторите здравеопазване, образование, социални 

дейности, бюра по труда 

 НПО, младежки и родителски организации  

 социални услуги в общността, от резидентен тип и институции 

 други. 

9) Бюджет и източници на финансиране: 

Инвестиционни разходи 

Разходи за дейността: Разходи за работни заплати на персонала; разходи за 

работните помещения; разходи за предоставяните услуги; разходи за транспорт. 
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Възможни източници на финансиране: Проектно финансиране; Източници от 

дарения; Фондонабиране 

Здравен медиатор  

Посредничи за достъп до здравни услуги в етническите общности, профилактика, 

участие в дейности за превенция на изоставянето. 

Местоположение: на територията на общината 

Административно управление – общините са доставчици на услугата  

Потребители на услугата – уязвими групи от компактни етнически общонсти и 

групи в риск. 

Възможни изтоници за финансиране: общински бюджет-държавно делегирана 

дейност; донорски програми, проектно финансиране. 

Стартов капацитет към 01.01.2016г. – 0 брой 

Планиран капацитет за 2017г. – 1 брой  

Прогнозен капацитет за 2018/2020г. – 2бр.  

Трудов медиатор  

Посредничество за достъп до образователни, здравни, социални услуги и ресурси и 

развитие на личностния капацитет на лицата в риск. 

Местоположение: на територията на общината 

Административно управление – общините са доставчици на услугата  

Потребители на услугата – етнически общности в неравностойно положение, 

безработни лица с ниско образование и доходи, лица напускащи местата за 

лишаване от свобода и осъдени на пробация. 

Възможни изтоници за финансиране: общински бюджет-държавно делегирана 

дейност; донорски програми, проектно финансиране. 

Стартов капацитет към 01.01.2016г. – 1 брой 

Планиран капацитет за 2017г. – 1 брой 

Прогнозен капацитет за 2018/2020г. – 2бр.  

 

 


