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Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е  утвърдена с Решение № 57 

от Общинския съвет  на община Чупрене.  

Решението е взето на заседание на Общинския съвет и е записано в протокол № 7 от  

31.03.2016 г. 
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ВИЗИЯ: 

В дългосрочен план Общинската стратегия за социалните услуги цели да превърне 

община Чупрене в регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, 

които допринасят за подобреното качество на живота, максималната самостоятелност, 

пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в риск. 
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Община Чупрене, област Видин 

Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните 

услуги (2016 – 2020) 

 

Раздел 1 

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите  

от социални услуги в община Чупрене 

 

1. Въведение 

 

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Чупрене (2016 – 

2020 г.) е разработена въз основа на анализ на потребностите от социални услуги в общината. 

Документът е създаден в процес на партньорство между заинтересованите страни в община 

Чупрене с участието на представители от общинска администрация, териториалните структури 

на Агенцията за социално подпомагане, Министерство на образованието и науката, 

Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика. 

 

2. Методология 
 

2.1. Цели и обхват  

 

Целта на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене 

2016-2020 г. е да очертае основните насоки в развитието на социалните услуги на територията 

на общината за петгодишен период, на база дефинирани потребности на съществуващите 

рискови групи в общината. При разработването на Стратегията са взети предвид националните 

и местните политики и документи, отнасящи се до функционирането на социалните услуги. 

Времевият обхват на стратегията обхваща 5-годишен период от 2016 до 2020 г. 

включително.  

По отношение на географския обхват стратегията задава, както общинската рамка, така 

и параметрите на социалните услуги на територията на общината. В географско отношение 

обхватът на стратегията покрива всички населении места на община Чупрене.  

Създаването на общинската стратегия цели да спомогне процеса на надграждане на 

съществуващата мрежа от социални услуги и да допринесе за преодоляване на 

неравномерността в развитието на услугите, както и да осигури равни възможности за достъп 

до услуги за рисковите групи.  

 

2.2. Методи и инструменти за събиране на информация и анализ  

 

В процеса на изготвяне на стратегията и съответно събирането на информация се 

включиха представители на всички заинтересовани страни, съобразно своите компетенции и 

правомощия. Използваха се следните  източници на информация: 
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 Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно ниво в 

социалната сфера, вкл. общинските анализи на ситуацията и оценката на потребностите 

от социални услуги; 

 Статистически бази - данни, събирани и актуализирани от: РИО на МОН, РЗИ, 

Дирекции „Бюра по труда”, общински администрации, ДСП и изнесените работни места 

към ДСП; местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни и пр.; 

 

3. Описание на ситуацията в община Чупрене  

 

Община Чупрене е с територия 330 кв.км, разположена около устието на р.Лом и 

р.Чупренска, в подножието на най-високия връх в Западна Стара планина – вр.Миджур 2 168 

м. По големина на територията си общината се нарежда на четвърто място в област Видин. 

Граничи с общините Белоградчик, Димово, Ружинци и Чипровци. 

Център на общината е с.Чупрене. Включва общо осем села – Горни Лом, Долни Лом, 

Средогрив, Репляна, Търговище, Протопопинци и Върбово. 

3.1. Население – демографска характеристика 

Демографското състояние на територията на община Чупрене е резултат от действието 

на влияния и фактори, които от една страна са характерни за Република България, от друга 

страна са характерни за демографското развитие на европейските страни, а от трета са 

обусловени от специфичното историко-културно, социално-икономическо и демографско 

развитие на самата община.  

Върху демографското развитие на населението на общината влияние оказват 

демографските процеси, които са общовалидни както за развитите страни, така и за страните в 

преход. Това са процесите свързани с високите нива на смъртност и емиграция и намалената  

брачност и раждаемост. Сериозно влияние върху тези процеси оказват полово-възрастовата, 

етническа, образователни структури на населението, както и урбанизацията. Те влияят на 

формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено 

отношение.  

При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.03.2011 година 

населението на община Чупрене възлиза на 2083 души. През 2014 година Община Чупрене е с 

население 1913 души, към 31.12.2015 г. е 1831 души по постоянен адрес. 

През последните години населението на общината намалява, като от 2004, то е 

намаляло с 807 души, от 2638 души на 1831 души през 2015 г. Това се дължи на най-различни 

фактори, като основните са свързани както с естественото движение на населението, така и с 

вътрешната и външна миграция на населението. 

Към края на 2015 г. гъстотата на населението в община Чупрене е 5,5 души на кв. км. 

Средната гъстота на населението в областта е 30,8 човека на кв.км. при средна гъстота за 

страната – 64,9 души/кв.км. 

Възрастовата структура на населението в общината показва постоянна тенденция 

към застаряване. Демографската картина за община Чупрене, както и за цялата страна, е 

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

смъртност, така и в резултат на засилените емиграционни процеси по информация на ГРАО 

Чупрене.  
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Съотношението мъже/жени се запазва, като женският пол продължава да преобладава 

от общия брой на населението в общината. Основна причина за по-големия брой и относителен 

дял женско население е съществуващата по-високата смъртност и по-ниската  средна 

продължителност на живота при мъжете. Това на практика води до акумулиране на по-големи 

контингенти жени във високите възрастови групи.  

  Таблица    2:   Население в периода 2012 – 2014 г. по пол и възраст:  

Показатели 2012 2013 2014 

Население - общо 1957 1927 1913 

   мъже 962 948 945 

   жени 995 979 968 

Под трудоспособна възраст 237 233 241 

   мъже 119 112 111 

   жени 118 121 130 

В трудоспособна възраст 895 901 888 

   мъже 535 546 543 

   жени 360 355 345 

Над трудоспособна възраст 825 793 784 

   мъже 308 290 291 

   жени 517 503 493 

Естественият прираст зависи от равнищата на раждаемостта и смъртността. 

Прирастът в община Чупрене е отрицателен и през 2012 г. е със стойност от -68, през 2013: -52, 

през 2014: -41 В сравнение с показателите за областта и страната, положението в община 

Чупрене е сравнително благоприятно. Налице е приблизително съответствие по отношения на 

средния показател за областта (-5,8‰), така и по отношения на показателя на национално ниво 

(-5,2‰).  

- Раждаемостта в община Чупрене през последните 3 години е следната;  

Таблица 3:  Брой раждания в община Чупрене за периода 2012 – 2014 г. 

  2012 г. 2013 г. 2014 г.  Общо 

 Чупрене 13 15 15 43 

 

- Смъртността в общината за последните 3 години е следната: 

  2012 г. 2013 г. 2014 г.  Общо 

 Чупрене 81 67 56 204 

 

По отношение на етническия състав на община Чупрене преброяването на 

населението (2011) показва следните характеристики:  

 

Община  

Лица, отговорили на 

доброволния въпрос 

за етническа 

принадлежност         

Етническа група Не се 

самоопреде-

лям 
българска турска ромска друга 

ЧУПРЕНЕ 1873 1573 1 300 1 1 
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Тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи и 

др. все още се наблюдава.  

Миграционните процеси на територията на община Чупрене със своите специфични 

особености оказват съществено влияние върху социалното и икономическото развитие както на 

районите, които губят население, така и на районите, които печелят население. Показателите за 

механичния прираст на населението показват запазване на тенденцията за увеличаване на 

външните миграции, предизвикани от лошата икономическа обстановка и високия процент на 

безработица. 

3.2. Здравеопазване 

 Системата на здравното обслужване на община Чупрене към момента включва един 

Общопрактикуващ лекар. На територията на общината има регистрирани 1 лекарска практика 

и 1 стоматологична.  

 Пробемите в това направление се свеждат до следното: 

 На територията на общината в момента работи само един Личен лекар. Качеството на 

предлаганите здравни услуги е по-ниско, а достъпът до здравната мрежа е ограничен; 

 Демографското остаряване на населението поставя допълнителни изисквания пред 

структурата на здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са 

носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за 

здравно обслужване; 

 Състоянието на уязвимите групи от населението е рисково от гледна точка на лошите 

битови условия, в които живеят. Ромското население в общината няма добра здравна култура. 

Бременните жени от ромски произход не ходят редовно на женска консултация, след това не 

водят децата си на детска консултация и респективно не ги имунизират редовно. Това е една от 

причините за честото боледуване на децата им. Поради бедността на ромите в общината и 

липсата на постоянна работа, голяма част от тях са здравно неосигурени. 

 Може да се обобщи, че като цяло населението на общината се обслужва от болниците в  

 Белоградчик, Монтана, Видин и др. 

 Спешна медицинска помощ в общината е организирана в Центъра за спешна  

медицинска помощ – гр. Белоградчик, където се намират и най-близките болнични заведения. 

3.3. Образование  

На територията на община Чупрене има две общински училища: ОУ „акад. Михаил 

Димитров”- с. Чупрене, което е и средищно училище, и ОУ „Христо Ботев”- с. Горни Лом.  

Детските градини са ЦДГ „Здравец” с.Чупрене и ЦДГ „Христо Ботев” с. Горни Лом.  

 За учениците и децата са създадени добри условия за обучение. Сградният фонд е в много 

добро състояние. По проекти и със средства на общината са извършени  ремонтни дейности, 

както и провеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

 На територията на община Чупрене не съществува сериозен проблем с обхвата на децата 

в детските градини, предучилищното образование и училищата. 

В двете детски градини в общината се отглеждат и обучават деца от всички населени 

места на общината. За пътуващите деца е осигурен транспорт. В детските градини се обучават 

57 деца. По-голяма част от децата са от ромски произход. През отчетния период с решение на 

Общински съвет, таксата в детските градина беше определена в размер на 2,00 /два/  лв. 

месечно за първо дете и 1,00 /един/ лев за второ дете.  
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3.4. Икономическо развитие 

 Икономическото развитие на област Видин до голяма степен определя приоритетните 

стопански сектори в община Чупрене. Постигането на динамичен растеж е основното 

предизвикателство пред българските общини, допълнително усложнено от икономическата 

криза. 

 Община Чупрене се намира в Северозападния район от ниво 2, област Видин. 

Северозападният район от ниво 2 има най-нисък принос към националния БВП, като изостава 

значително и по показателите на останалите райони в ЕС.  Районът е изостанал в много 

аспекти, което се дължи на комплексни фактори. За да се смекчат диспропорциите между 

районите, на национално ниво е предприета  политика за прилагане на интегрирани 

териториални инвестиции за СЗР, които да насочат фокусирани средства за подобряването на 

състоянието на района. 

 Икономическите реформи заварват бизнеса на община Чупрене неприспособен за работа 

при пазарни условия.  Традиционно заемащото висок дял селско стопанство попада в 

условията на силна вътрешна конкуренция и поради по-високите средни разходи за 

производство на единица продукция е ориентирано към самозадоволяване. На територията на 

общината няма големи земеделски производители. Обработваемата земя е с много нисък 

процент спрямо наличните площи. 

 Малките и микро-предприятията, които съществуват в общината са ориентирани 

предимно към сектора на предоставяне на услуги за  местното население и търговията.  

 Единственото държавно предприятие на територията на  общината  е Държавно горско 

стопанство “Миджур” с.Чупрене с основна дейност дърводобив и стопанисване на горите от 

държавния горски фонд. ДГС се занимава и с ловен туризъм , за който има прекрасни условия 

на територията на община Чупрене. 

 Пред икономическото развитие на местната икономика съществуват ясно очертани 

ограничители на развитието, които трябва да се отчетат при създаване на сценария за 

развитието й. Местната икономика се нуждае от сериозни инвестиции, чрез които може да 

извърши преструктурирането си. Възможностите за икономическо развитие в общината не са 

малко. Въпреки това, техният потенциал не е много висок, както и шансовете за реализацията 

им. Резултатите от този анализ, както и резултатите от стратегическото позициониране на 

отраслите на местната икономика определят следния сценарий за икономическо развитие до 

2020 година:  

3.5. Заетост  

Дирекция „Бюро по труда„ Белоградчик, към която е и община Чупрене активно 

реализира държавната политика  за насърчаване на заетостта. Благодарение на различните 

проекти, програми и мерки от началото на 2014 година  102 лица, самоопределили се като роми 

са  включени в заетост – преобладаващата част в Националната програма „От социални 

помощи –към осигуряване на заетост” но така също и чрез оперативните програми,  по мерки 

за заетост и на първичния трудов пазар. 

 Както е видно от икономическия анализ на теритотията на общината няма предприятия 

и фирми, които да предлагат работа. Основен работотдател се явява общината  с работни места 

по различни програми. 

3.6. Безработица 

Броят на безработните лица от община Чупрене, регистрирани към в края на месец  

декември 2014 г. е 281, а равнището на безработицата – 37.7 %. По голяма част от безработните 
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са от ромски произход. Самоопределилите се като роми лица наброяват 155 или 55,2 % от 

общия брой регистрирани безработни лица. От общо самоопределилите се като роми лица 41 

са на възраст до 29 години, което им определя дял от 26.5 %.  

 

4. Анализ на групите в риск/целеви групи в община Чупрене  
 

Анализът на данните за населението в т. 3.1. на настоящия документ показва основните 

демографски проблеми в общината, които имат пряко отношение както към социалната 

политика и системата на социалните услуги така и към потребностите на населението от такива 

услуги.  

 Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в община Чупрене са:  

 Тенденция към застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура. По-

голямата част от жителите са над 65-годишна възраст, а броят на самотните стари хора 

сред тях е преобладаващ; 

 Критично ниска  раждаемост; продължаване на тенденцията за висока смъртност, 

отрицателен естествен прираст, ниска гъстота на населението; 

 Прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст; 

 Устойчива тенденция към емиграция и обезлюдяване на селата; 

 Висок дял на хората с увреждания; 

 Висок дял на самотно живеещите стари хора; 

 При анализа на социално-демографската и икономическа картина на община Чупрене се 

открояват основните фактори, които в съчетание с други, създават рисковете от социално 

изключване на индивидите и формиране на рискови групи от деца, лица, семейства в 

неравностойно положение и стари хора, нуждаещи се от подкрепа и социални услуги.  

 Такива фактори са:  

 Ниско равнището на доходите – трайна липса постоянни доходи, безработица, ниски 

пенсии и недостатъчни доходи на лица в надтрудоспособна възраст; 

 ниско образование (включително и неграмотност), липса на професионална 

квалификация, които водят до неравностойна позиция на пазара на труда; 

 социално изключване и принадлежност към уязвими етнически малцинства, които 

живеят в изолация в обособени квартали и махали;  

 местоживеене – отдалеченост и изолираност на населеното място, с нарушени 

транспортни връзки и комуникация с общинския и областния център; 

 възраст – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в изолираните малки 

населени места, с крайно ограничен достъп до здравна грижа и услуги. 

 

 Под влиянието на тези фактори се обособяват рисковите групи сред децата, възрастните 

и старите хора, към които е насочен настоящият Анализ. 

4.1. Деца, настанени в специализирани институции и резидентен тип услуги. 

Приемна грижа. Осиновявания. 

4.1.1. Деца, настанени в ДМСГД 

За периода 2012 – 2014 г. Само 1 дете е настанено в ДМСГД 

4.1.2. Деца, настанени в ДДЛРГ 

За посочения период има само 1 дете настанено в ДДЛРГ 

4.1.3. Деца, настанени в ДДМУИ 

През последните две години няма деца настанени в ДДМУИ 
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Децата, настанени в ДМСГД и ДДЛРГ са от многодетни семейства и родителите им нямат 

възможност да се грижат за тях. 

4.1.4. Деца, настанени в резидентен тип услуги 

Има 1 дете настанено в резидентен тип услуга 

4.1.5. Деца, настанени в приемни семейства 

За периода общо 6 деца са настанени в приемни семейства. Това са деца от общината, 

които са настанени в приемни семейства в други общини.  

4.1.6. Осиновявания 

Няма осиновени деца в общината 

4.2. Деца в риск  

4.2.1.Деца с физически увреждания 

Само едно дете има с физическо увреждане в общината. Детето е само в семейството, няма 

братя и сестри. Не ползва социална услуга. 

4.2.2.Деца с умствена изостаналост 

Няма деца с умствена изостаналост 

4.2.3.Деца с други увреждания 

Децата с други увреждания са 4. Едно от децата ползва услугата Лиен асистент към АХУ. 

Едно от децата, което посещава детска градина е на ресурсно подпомагане. Само едно от 

децата е от многодетно семейство. 

Децата с увреждания, които са подпомагани от Д”СП”, съгласно Закона за интеграция на 

хората с увреждания са сравнително малко -5 броя. Като налична услуга в община Чупрене 

функционира НП”АХУ” - ”Личен асистент” по която е назначен 1 родител.  

От м. май 2015 г. още 2 от децата ползват услугата личен асистент по проект „Нови 

възможности за грижа” 

4.2.4.Деца, изоставени на ниво родилен дом 

За посочения период само едно дете е изоставено на ниво родилен дом  - през 2013 г. 

4.2.5.Деца в риск от отпадане от училище 

 Основните проблеми, водещи до отпадане на децата от училище са: 

 Липса на мотивация на децата за посещаване на училище; 

 Не добро владеене на български език от деца от ромските общности; 

 Занижен родителски контрол;  

 Не приемане на образованието като ценност; 

 Недостатъчни доходи на семейството и бедност. 

4.2.6. Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 

През последните 2 години в общината вече има регистрирани майки под 18 г. За 2014 г. 

те са регистрирани 3 непълнолетни майки. 

4.2.8. Деца в многодетни семейства 

Децата в многодетни семейства са предимно роми. Техният брой е сравнително висок – 

46 за 2012 г.,  35 за 2013 г. и 49  - 2014 г. 

4.2.9. Деца на самотни родители 

Самотните родители са предимно роми. За 2014 г. децата на самотни родители са 16, 

срещу 17 за 2013 г. 

4.2.10. Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 

За периода на анализа само 2 деца са получили полицейска закрила през 2013 г. 

4.2.11. Деца с противообществени прояви 

В  община Чупрене работи МКБППМН.  Основният контингент, с който работи 

МКБППМН е от малцинствен произход и деца от социално слаби семейства. За 2014 г. са 

разгледани 7 възпитателни дела. Броят им е намалял, в сравнение с 2013 г., когато разгледаните 
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дела са 10. Престъпленията са предимно от битов характер като това предимно са кражби на 

пари и вещи. Има едно настанено дете  в Социално педагогически интернат.  

Причините за извършените деяния са комплексни – имат социално- икономически 

характер. Влиянието на семейството и социалната среда формират нагласата за девиантно 

поведение при малолетните и непълнолетните. Ниския жизнен стандарт и занижените 

възпитателни функции на семейството и училището са също сред факторите за асоциално 

поведение. 

4.3. Пълнолетни лица с увреждания 

По данни на Дирекция “Социално подпомагане” лицата с увреждания са  210. Това е една 

разнообразна сложна целева група, тъй като обединява лица с физически, умствени, 

психически, сензорни и множествени увреждания. 

4.3.1. Лица с физически увреждания 

Лицата с физически увреждания са 56 за 2014 г. Данните показват, че броят на лицата 

намалява.   

4.3.2. Лица с психични заболявания 

Лицата с психични разстройства са 34 в общината. От тях 10 са настанени в ЗЖ 

с.Чупрене и  10 лица са настанени в ЦНСТ с. Долни Лом. Останалите 14 живеят в населените 

места в общината. Услугата „Личен асситент” ползват 2 от тях. 

4.3.3. Лица с умствена изостаналост 

Лицата с умствена изостаналост са 17. Само 3 от лицата са местни жители, останалите 

14 са лица, които са настанени в ЦНСТ с. Репляна.  

4.3.4. Лица с деменция 

Лицата с деменция са сравнително малко – 12. 

4.3.5. Стари хора с увреждания 

Това е най- многобройната група.  

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

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

населението в община Чупрене, както и  високия процент на хората с увреждания, считаме че 

това е рискова група, на която трябва да се обърне внимание. Могат да бъдат изведени някои 

основни проблеми: 

 Липса на дневна/почасова грижа; 

 Недостиг на здравни услуги – рехабилитация; 

 Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията.  

Най-достъпната помощ за тази целева група „Стари хора с увреждания”е паричното 

подпомагане по Закона за социално подпомагане и Закона за интеграцията на хората с 

увреждания, както и следните услуги в общността: 

 Домашен социален патронаж – 60 бр. капацитет  

 Клуб на пенсионера – 6 клуба в 6 населени места в общината 

 ОП”РЧР” – “Личен асистент”  – 20 бр. 

Анализът показва, че предлаганите социални услуги не обхващат всички нуждаещи се 

групи лица с увреждания, и самотно живеещи възрастни хора. Капацитетът на съществуващите 

е недостатъчен за ползването на предлаганите услуги от лицата, живеещи в общината. По тези 

причини голяма част от тях остават необхванати от мрежата на вече съществуващите социални 

услуги. Основните идентифицирани проблеми на тези хора с увреждания са: 

 Недостиг на здравни услуги и рехабилитация;  

 Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията;  

 Изолация от пазара на труда; 
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 Ниски доходи на лицата и семействата; 

 Липса на дневна/почасова грижа; 

4.4. Лица, трайно настанени в институции 

4.4.1. Хора с увреждания, настанени в институции 

Много малко лица с увреждания от общината са настанени в институции. Забелязва се 

тенденция към намаляване на хората, които се настаняват в институции. За периода 2012 -2014 

г. общо 9 души с увреждания от общината са настнени в институция, като за 2014 г. само 1 

лице е настанено. 

4.4.2. Стари хора, настанени в институции 

И при тази група значително е намалял броя на настанените стари хора в институции. За 

периода 2012- 2014 г. са настанени 14 лица. Най-много са настанени през 2013 г. – 10 лица. 

През 2014 г. е настанено само 1 лице. Лицето, което е настанено е самотно живеещо, без 

близки и роднини, които  могат да се грижат за него. 

4.5. Общности и групи в неравностойно положение 

4.5.1. Безработни 

Налице е увеличаване на безработните в резултат от икономическата криза. Очертават 

се като рискова за намиране на работа групата на безработните в предпенсионната възраст.  

Голяма е групата на безработните с основно и по-ниско образование.  

Свързани групи в риск: 

 Семейство с лице с увреждане, в което съкратеният е бил източникът на доходи 

извън пенсията за инвалидност;  

 Родители пенсионери, които са единствен източник на доходи за домакинството, 

особено в случаите на трайна безработица на по-младите членове на семейството 

(независимо от тяхната възраст); 

 Многодетно семейство. 

4.5.2. Етнически общности в неравностойно положение 

В настоящата група са включени социално изолирани граждани от ромски произход от 

общината. В тези групи са налице различни фактори, подкрепящи бедността – ранно отпадане 

от училище, ниско образование и квалификация на голяма част от жителите, трайна 

безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности за заетост, 

лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни услуги.  

Свързани групи в риск: 

 Деца, настанени в институции; 

 Деца, в риск от отпадане от училище; 

 Деца и възрастни с увреждания; 

 Самотни майки.  

Дирекция Социално подпомагане не води статистика, относно етническа принадлежност на 

лицата. 

4.5.3. Самотно живеещи стари хора 

Жителите в пенсионна възраст в общината са 784 за 2014 г. Преобладаващата част от 

населението в селата са основно в пенсионна възраст. Затруднените транспортни връзки и 

отдалечеността на част от селата, усложняват достъпа на гражданите до медицинска помощ и 

до евентуално развити услуги, съсредоточени в града. Като основни проблеми на тази група 

население бяха изведени: 

 Затруднен достъп до здравни услуги; 
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 Затруднения при закупуването на лекарства - аптеки има само в градовете, като 

най-близо е гр. Белоградчик и за закупуването на лекарства старите хора зависят от отиващите 

до него и от близките си. Транспортните връзки между  селата не са чак толкова редовни; 

 Необходимост от подкрепа при управление на домакинството. От предоставяните 

услуги най-предпочитана е “Личен асистент”, с която се осигурява помощ в домакинството. 

Същевременно почти всички нуждаещи се  притесняват да пуснат в дома си външен човек, но 

повечето от тях са склонни да приемат познат от селото, на когото имат доверие; 

 Недостатъчни средства за издръжка. Почти всички са категорични, че след 

купуването на най-необходимите лекарства, оставащите средства за храна са недостатъчни; 

 Нужда от медицинско наблюдение (измерване на кръвно). 

 Нужда от общуване; 

С изолираността на селата и ограниченият достъп до услуги, помощта на близките и 

взаимопомощта остава основен ресурс за хората в напреднала пенсионна възраст за справяне с 

ежедневните проблеми. Това допълнително поставя в неравностойно положение самотните 

стари хора, които са лишени от партньор и роднина. 

 

5. Оценка на социалните услуги и ресурсите в община Чупрене 

5.1. Социални услуги за деца в общиан Чупрене 

5.1.1. Специализирани институции за деца и младежи 

На територията на община Чупрене няма разкрити специализирани институции за деца 

и младежи и на този етап не се планира да бъдат разкрити такива.  

5.1.2. Приемна грижа 

Приемната грижа не е развита в общината. Няма утвърдено приемно семейство. Има 1 

приемно семейство прехвърлено от ДСП Монтана. В приемното семейство са настанени 2 деца.  

Данните в таблицата показват броя на децата, които са жители на община Чупрене, но са 

настанени в приемни семейства в други общини. 

5.1.3. Социални услуги в общността за деца  

На територията на общината няма разкрити социални услуги в общността за деца.  

 

5.2. Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в  общиан Чупрене 

 

5.2.1. Специализирани институции за възрастни  

В община Чупрене няма разкрити специализирани институции за възрастни.  

5.2.2. Услуги в общността за възрастни  

В община Чупрене са разкрити и функционират 3 социални услуги в общността за 

възрастни с увреждания – ЗЖ за хора с психични разстройства, ЦНСТ за хора с психични 

разстройства и ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост.  

5.2.2.1. Защитено жилище за хора с психични разстройства с. Чупрене  

Защитени жилища са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин 

на живот, подпомагани от професионалисти. Доставчик на социалната услуга е община 

Чупрене. Услугата е държавно делегирана дейност. Ползватели на услугата са мъже с лека и 

умерена степен на психично разстройство. Капацитетът на услугата  е 10 лица – мъже и 6 

души щатен персонал. Чрез изграждане на социална среда, близка до семейната, се цели 

изграждане на трайни социални умения и трудови навици; създаване на предпоставки за 

водене на пълноценен и независим живот като част от обществото. Теренът и сградата са 

собственост на община Чупрене и включва - сграда 200 кв.м. и двор – 2,5 дка. Материалната 

база е в много добро състояние. 
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Персоналът на защитените жилища има нужда от подкрепа като обучения и периодични 

супервизии. 

5.2.2.2. ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства 

 Доставчик на социалната услуга е община Чупрене. Услугата е държавно делегирана 

дейност. Ползватели на услугата са мъже и жени с лека и умерена степен на психично 

разстройство. Капацитетът на услугата е 10 лица  и 9 души щатен персонал. Чрез изграждане 

на социална среда, близка до семейната, се цели изграждане на трайни социални умения и 

трудови навици; създаване на предпоставки за водене на пълноценен и независим живот като 

част от обществото. Теренът и сградата са собственост на община Чупрене и включва 

двуетажна масивна сграда със застроена площ 150 кв.м. и дворно място от 2000 кв.м. 

Материалната база е в много добро състояние. 

5.2.2.3. ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост 

 Доставчик на социалната услуга е община Чупрене. Услугата е държавно делегирана 

дейност и е разкрита през 2013 г.  В ЦНСТ за хора с умствена изостаналост с. Репляна се 

приемат пълнолетни мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, изведени от 

специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост. Капацитетът е 14 лица и 

12.5 души персонал. Теренът и сградата са собственост на община Чупрене и включва 

двуетажна масивна сграда със застроена площ 150 кв.м. и дворно място от 2000 кв.м. 

Материалната база е в много добро състояние. 

5.3. Социални услуги за стари хора в общиан Чупрене 

5.3.1. Специализирани институции за стари хора 

Няма разкрити специализирани институции за стари хора. 

5.3.2. Услуги в общността за стари хора 

5.3.2.1. Домашен социален патронаж /ДСП/  
Предпочитана услуга от старите хора и в община Чупрене. Услугата се предоставя във 

всички населени места в общината и е с капацитет 60 места. Финансирането е от общинския 

бюджет. Ползватели на услугата са възрастни хора и лица с увреждания, като броят на 

ползвателите достига до 80.  

5.3.2.2. Обществена трапезария за социално слаби и възрастни хора /ОТ/ 

Обществената трапезария се предоставя по проект на Фонд „Социална закрила”, с 

капацитет 90 потребители. Потребители  на услугата са социално слаби, многодетни майкии 

безработни от цялата община. От м. Октомври 2015 г. капацитетът е увеличена на 120 души. 

5.3.2.3.  „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”  

 По проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2007-2013г.”, Услугата стартира през 2011 г. и общината е  партньор на Агенцията за 

социално подпомагане. Обхватът на проекта цели да отговори на повишеното търсене на 

услугата личен асистент от хора, които са в невъзможност да се самообслужват. 

 Домашният социален патронаж и Личен асистент са най-достъпните и традиционните 

услуги за стари хора в община Чупрене. Новоразкритите социални услуги са насочени към 

няколко рискови групи, което показва, че развитието им е в резултат на предварително 

планиране. 

5.4. Социално подпомагане, взаимодействие с други услуги в областта на 

образованието, здравеопазването, пазара на труда и други допълващи услуги  

5.4.1. Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход - цели 

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

семейства до диференцирания минимален доход, чрез предоставяне на месечни, целеви и 
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еднократни помощи, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото 

прилагане. Помощите се отпускат след преценка на доходното и имуществено състояние, 

семейното положение и здравословно състояние на лицата и семействата, като се прилага 

диференциран подход към всеки отделен случай; осигурява здравните вноски на лицата; 

предоставя целеви средства за диагностика и лечение в болнични заведения на български 

граждани с прекъснати здравно-осигурителни права. Приоритетно помощите се предоставят на 

самотни възрастни хора, хора с увреждания, родители, които сами отглеждат децата си. За тях 

диференцираният минимален доход за определяне на размера на месечната помощ е  в по-

голям размер.  

5.4.2.Целева помощ за отопление - за покриване на част от разходите за отопление през 

зимния период се предоставят целеви помощи за  отопление. Основен приоритет са самотно 

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

децата си, като се осигурява облекчен достъп до помощта.  

5.4.3. Мерки за интеграция на хора с увреждания – създаване на условия за 

равнопоставеност на хората с увреждания, социалната им интеграция и упражняване на 

правата им, оказване на подкрепа както за тях, така и за семействата им, интегрирането им в 

работна среда. Всичко тава ще допринесе до един по пълноценен живот и задоволяване на 

нуждите и потребностите им. 

5.4.4. Мерки за „Закрила на детето” – оказва се финансова подкрепа на семействата и е в 

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

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

семейства на роднини и близки, настаняване в приемни семейства.  

Подкрепата за децата е осъществена и чрез еднократната помощ за първокласници.  

Таблица:  

Лица и семейства получили месечни 

помощи по чл.9 от ППЗСП 2012 2013 2014 

общо за общината брой случаи - сума 127 – 79391  124 - 58651 166 - 68974 

брой деца  152 118 157 

Лица и семейства получили еднократни 

помощи по чл.16 от ППЗСП 2012 2013 2014 

общо за общината брой случаи - сума 6 - 1200 6 - 1200 7 - 1700 

брой деца 0 0 0 

Лица и семейства получили месечни 

помощи по ППЗСПД 2012 2013 2014 

общо за общината брой случаи - сума 199 - 119575 215 - 123362 223 - 155383 

брой деца 298 299 301 

Лица и семейства получили целеви помощи 

за отопление 2012 2013 2014 

общо за общината брой случаи - сума 276 - 90693 285 - 93651 316 - 114076 

Лица получили месечни добавки за 

социална интеграция по ППЗИХУ 2012 2013 2014 

брой лица – сума 187 - 43111 214 - 46478 216 - 50070 

в т.ч. деца - сума 0 3 - 247 5 - 1320 

 

Данните в таблицата показват, че тенденцията е към увеличаване на предоставените 

помощи. 

Подпомагани лица от страна на БЧК и пр. 
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2012 г. –  285 лица  

2013 г.  – 310 лица 

2014 г. – 40 инвалиди и 10 деца 

В сферата на образованието в общината има два училищни автобуса, които напълно 

отговарят на потребностите. Те извозват децата и учениците от двете училища и двете детски 

градини.  Осигурени са закуски на учениците от 1 до 4 клас. В ОУ с.Чупрене е подсигурен обяд 

на децата, тъй като училището е средищно и участва в проект за целодневна организация на 

учебния процес. В община Чупрене има само едно дете – в ЦДГ «Здравец» с.Чупрене, което е 

на ресурсно подпомагане. 

5.5. Възможност на община Чупрене за финансиране на социални услуги. 

Капацитет за предоставяне на социални услуги. Достъпност и устойчивост 

на социалните услуги 

Съществуващите социални услуги на територията на общината са предимно за  възрастни 

хора с увреждания и стари хора.  

Почти липсват социални услуги за деца. 

 Основна задача пред съществуващите услуги е повишаване на качеството на 

предоставяните услуги, максимална ефективност при предоставяне на услугите и мобилност, 

организиране на обучения на персонала, адекватна заетост на капацитетите. За ефективното 

развитие на социалните услуги в общината е необходим и се осигурява персонал със 

съответното образование и квалификация в  областта на социалните дейности.  

 

Налични ресурси Необходими ресурси 

1. Добра материална база  1.Финансови средства 

2.Подготвен и подходящ помощен персонал 2. Експертен персонал -психолози,  

3.Добре изградена инфраструктура на 

територията на общината 

3.Необходимост от квалифициран персонал 

4.Наличие на подходящи транспотрни 

средтсва в СИ и услугите в общността 

4.Недостатъчна информация за НПО и липса 

от тяхна страна за сътрудничество 

5.Достъпна среда за хората с увреждания в 

СИ и услугите в общността 

5. Липса на спонсори от месния бизнес , 

които да подпомагат развитието на услугите  

 
Планира се разкриването на ЦСРИ  - има свободен сграден фонд, подходящ за тази услуга. 

Сградата е общинска собственост. В нея се е помещавал Домашен социален патронаж. 

Общината има и финансов ресурс, с който би могла да ремонтира сградите. Също така ремонта 

може да бъде направен и по проект. 

За обзавеждането и оборудването, ще се използва кандидатстване по проекти и привличане на 

средства от дарения. 

5.6. Участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и 

самите потребители в развитието на социалните услуги  

 

На територията на община Чупрене няма регистрирано НПО. 
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6. Основни изводи от анализа на ситуацията 

6.1. Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите 

Вследствие на демографския срив, характерен за цялата страна, намалява броят на населението 

в трудоспособна възраст. Застаряващо и намаляващо е населението в селата, което води към 

обезлюдяване на някои от селата в общината.  Отчитайки различните фактори – външни и 

вътрешни, които влияят на социалните и демографските процеси, се очертават устойчиви 

негативни тенденции в социо-икономическото развитие на община Чупрене: 

 Намаляване на населението в икономически активна възраст.  

 Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната сила.  

 Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование.  

 Висок процент на безработицата, при което се наблюдава нарастване на рисковата група на 

безработните младежи; нарастване групата на безработните над 50 години; циклична 

безработица – висок процент на регистрираните безработни за втори и трети път; 

прогресивно увеличение и висок процент на продължително безработните. 

 Към тенденцията намаление на раждаемостта се прибавят нови тенденции на структурни 

промени – ранна раждаемост, абсолютно и относително увеличаване на децата от 

проблемни семейства, които се оказват в условия на потенциален риск още при раждането 

си.  

 Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, пръснати в 

селата в общината. 

6.2. Общи изводи за наличните социални услуги 

Общи изводи за услугите за деца:  

 Услугите в общността за деца липсват.  

 Няма разкрити резидентни услуги за деца.   

 Услугите за развитие и подкрепа на родителските умения; услугите за социална 

интеграция и реинтеграция, настаняване при близки и роднини също липсват.   

 Липсва развита приемна грижа. 

 

Изводи за услугите за възрастни: 

 Услугите в общността за възрастни са крайно недостатъчни.  

 Няма социални услуги за хора с увреждания и самотноживеещи.   

 Малкото налични услуги в община Чупрене не покриват всички нужди  на рисковите 

групи.  

 Насочване на социални услуги и грижи към най – уязвимите групи лица. 

 Създаване на нови алтернативни услуги; 

 Развитие на социални услуги за най-бедните – обществена трапезария и други; 

 Услугите за превенция на рискови групи семейства (консултиране и подкрепа на млади 

майки в риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски 

капацитет; подкрепа на осиновители, родители на деца с отклоняващо се поведение). 

 

 Изводи за услугите за стари хора 

 Услугите в общността за възрастни са крайно недостатъчни.  

 Малкото налични услуги в община Чупрене не покриват всички нужди  на старите хора. 

 Старите хора имат нужда от услуга, която да им предоставя помощ при ежедневните им 

потребности.  
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 Домашен социален патронаж  да разшири своя обхват и да се предоставя във всяко от 

селата на общината, да се доставя храна и в празничните дни, да се изготвя диференцирано 

меню за потребителите, съобразено с личните им доходи и различни видове хранителни 

диети, както и да се разшири предоставяните социални услуги – доставка на храна с помощ 

в ежедневието.   

 

Раздел 2 

Визия, стратегически цели и  

необходими дейности в областта на социалните услуги 
 

1. Предизвикателства 

Разработването на общинската стратегия за развитие на социалните услуги е комплексен и 

динамичен процес. От една страна процесът е свързан с дефиниране и анализиране на 

рисковите групи в областта и преглед на наличните социални услуги, а от друга страна с 

оптимално планиране на услуги, съответстващи на дефинираните потребности на рисковите 

групи. 

 

2. Визия 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене за периода 2016 

– 2020 година е стратегически документ, определящ средносрочните цели за развитие в 

сферата на социалните услуги по смисъла на Закона за социалното подпомагане. 

 

ВИЗИЯ: 

В дългосрочен план Общинската стратегия за социалните услуги цели да превърне 

община Чупрене в регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, 

които допринасят за подобреното качество на живота, максималната самостоятелност, 

пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в риск. 

 

 

3. Стратегически цели 

Общинската стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги в 

община Чупрене, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за 

хората от рисковите групи. За да се превърне в реалност визията на Общинската стратегия, са 

набелязани стратегически цели и дейности за тяхното постигане. 

 

Стратегическа цел 1: Грижа за децата. 

Конкретна цел 1.1.: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за 

задържането им в биологичното семейство. 

Конкретна цел 1.2.: Насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на деца в 

община Чупрене. 

Конкретна цел 1.3.: Разкриване на социални услуги в общността за деца. 
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Стратегическа цел 2: Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи. 

Конкретна цел 2.1.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за лица с 

увреждания и лица в рискови групи. 

Конкретна цел 2.2.: Социална интеграция и социално включване на лица с увреждания и лица в 

рискови групи. 

 

Стратегическа цел 3: Грижа за старите хора. 

Конкретна цел 3.1.: Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за осигуряване 

на условия за достоен живот на старите хора в домашна среда. 

Конкретна цел 3.2.: Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена резидентна 

грижа в среда, близка до домашната. 

 

4. Дейности 

Стратегическа цел 1:  

Грижа за децата. 

 

Конкретна цел 1.1.: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за 

задържането им в биологичното семейство. 

 

Дейности: 

1.1.1. Предоставяне на услуги в рамките на ЦОП /посочени в Конкретна цел 1.4/ за развитие 

на умения за родителстване; 

1.1.2. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на грижата за 

децата в семейството; 

1.1.3. Иницииране на смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, 

развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство; 

1.1.4. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството; 

1.1.5. Провеждане на информационни кампании с образователен характер сред уязвими групи, 

свързани с предотвратяване на случаите „деца раждат деца“.  

 

Конкретна цел 1.2.: Насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на 

деца в община Чупрене. 

 

Дейности:  

1.3.1 Развитие на приемната грижа в общината; 

1.3.2 Разширяване профила на приемните семейства от 0 до 18 години; 

1.3.3 Провеждане на информационни и разяснителни кампании сред обществеността, 

насочени към осиновяването на деца. 

 

Конкретна цел 1.3.: Разкриване на социални услуги в общността за деца. 

 

Дейности: 

1.4.1. Разкриване на ЦОП в община Чупрене; 

1.4.2. Предлагане на подходящи услуги в ЦОП и училищата за подкрепа за уязвими 

семейства, включително и за роднини, отглеждащи деца на родители в чужбина; 

1.4.3. Ефективна работа и навременна подкрепа на деца в риск от отпадане от училище и 

техните семейства; 

1.4.4. Осъществяване на ефективна и своевременна междуинституционална координация и 

съвместна работа при деца с противообществени прояви; 
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1.4.5. Организиране на информационно-образователни занимания, насочени към деца с 

противообществени прояви с цел ангажиране на свободното им време; 

1.4.6. Повишаване на административния капацитет и професионалната квалификация на 

кадровия ресурс, зает в социално-образователната сфера с цел посрещане на 

предизвикателствата при работа с деца в рискови групи. 

 

2. Планирани за разкриване СУ в общността за деца: 

 

 Социална услуга Капацитет  

Чупрене ЦОП 10 

 

Стратегическа цел 2:  

Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи. 

 

Конкретна цел 2.1.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за лица с 

увреждания и лица в рискови групи. 

 

Дейности: 

2.1.1 Разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства в с.Върбово; 

2.1.2. Повишаване квотите на услуги от типа „личен асистент“, „социален асистент” и 

„домашен помощник”; 

2.1.3. Внедряване на комплексни /здравни и социални/ услуги в домашна среда. 

 

2.Планирани за разкриване СУ в общността от резидентен тип за възрастни: 

 

Населено място Социална услуга Планиран капацитет 

към 31.12.2020 

Горни Лом ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства  14 

Върбово  ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства  15 

 

Конкретна цел 2.2.: Социална интеграция и социално включване на лица с увреждания и 

лица в рискови групи. 

 

Дейности: 

2.2.1. Разкриване на ЦСРИ в с. Търговище; 

2.2.2. Разкриване на ЦОП в Чупрене; 

2.2.3. Внедряване на мобилни услуги от домашно естество, осигуряващи достъп до услуги в 

семейна среда за лица с увреждания, живеещи в малки изолирани населени места. 

2.2.4. Включване на рискови групи на трудовия пазар в програми и мерки за заетост към 

бюрата по труда; 

2.2.5. Квалификация и преквалификация на лица от рискови групи на пазара на труда по 

програми и мерки на национални и европейски финансиращи инструменти; 

2.2.6. Назначаване на здравни медиатори за подобряване достъпа до здравеопазване в 

ромските общности. 

2.2.7.   Образователно-социални услуги за ограмотяване на неграмотни младежи и пълнолетни, 

изпълнявани от училища, НПО, читалища, училищни настоятелства, с финансиране на 

проектен принцип. 
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Планирани за разкриване СУ в общността /подкрепящи услуги/ за възрастни: 

 

Населено място Социална услуга Планиран капацитет 

към 31.12.2020 

с. Търговище  ЦСРИ 20 

 

Стратегическа цел 3:  

Грижа за старите хора. 

 

Конкретна цел 3.1.: Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за 

осигуряване на условия за достоен живот на старите хора в домашна среда. 

 

Дейности: 

3.1.1 Увеличаване капацитета на домашен социален патронаж; 

3.1.2 Разширяване на услугите в домашна среда - домашен помощник, социален асистент, 

личен асистент с увеличен капацитет; 

3.1.3 Продължаване действието на социална услуга „обществена трапезария“; 

 

Конкретна цел 3.2.: Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена 

резидентна грижа в среда, близка до домашната. 

 

Дейности: 

3.2.1. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера, 

предоставящи възможности за общуване, социален живот, дребни медицински и др. услуги за 

стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване. 

 

Раздел 3 

Ресурсно обезпечаване 

 

Финансирането на социалното подпомагане, съгласно разпоредбите на Закона за 

социалното подпомагане се осъществява със средства от: 

 държавния бюджет; 

 общинските бюджети; 

 национални и международни програми; 

 дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; 

 средства от фонд "Социална закрила"; 

 други източници. 

 

При преглед на общинския анализи на ситуацията и оценка на потребностите от 

социални услуги ясно личи невъзможност за собствено финансиране на социални услуги и се 

насочват приоритетно към предлагането на услуги, финансирани от държавния бюджет или от 

фондовете на ЕС. Една от малкото услуги, която получава общинско финансиране е домашен 

социален патронаж.  

През периода 2014-2020 година общината, основно ще разчита на държавно 

финансиране и финансиране по проекти за функционирането и разкриването на социални 

услуги. 

Оперативните програми, които предоставят възможност за финансиране на дейности, 

свързани със социалните услуги са: 
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 ОП „Развитие на човешките ресурси“; 

 ОП „Добро управление“; 

 Програма за развитие на селските райони; 

 Други европейски програми. 

 

 Съществен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на 

действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Трябва да се 

предвидят средства за надграждащи обучения, квалификация и преквалификация на 

работещите социални работници с цел придобиване на подходяща квалификация за тези, които 

се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия период. Наред с това, подходяща 

квалификация и преквалификация трябва да придобият и общинските служители, които са 

отговорни за социалните дейности. Във връзка с това се запазва тенденцията от предходния 

планов период за формиране на партньорства с обучаващи организации и институции за 

организиране на обучителни курсове, финансирани по оперативните програми. 

 

Раздел 4 

Резултати и индикатори за изпълнение 

Постигането на набелязаните стратегически и конкретни цели за периода 2016 – 2020 

година ще създадат условия за надграждане на съществуващата мрежа от социални услуги в 

община Чупрене и ще допринесат за устойчивото подобряване на качеството на живот на 

рисковите групи и общностите в неравностойно положение.  

Промяната в ситуацията ще бъде измервана чрез резултати и индикатори, които ще 

покажат  напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и разликите при 

сравнението на ситуацията към момента на приемането на Стратегията спрямо данните към 

2020 година. 

Резултатите за изпълнение на поставените цели са: 

 

Стратегическа цел 1:  

Грижа за децата. 

 

Конкретна цел 1.1.: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за 

задържането им в биологичното семейство. 

Резултати: 

 Предоставени услуги в рамките на ЦОП /посочени в Конкретна цел 1.4/ за развитие на 

умения за родителстване; 

 Инициирани смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, 

развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство; 

 Оказана подкрепа на родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството; 

 Проведени информационни кампании с образователен характер сред уязвими групи, 

свързани с предотвратяване на случаите „деца раждат деца“.  

 

Конкретна цел 1.2.: Насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на 

деца в община Чупрене. 

Резултати:  

 Регистрирани приемни семейства; 

 Развита специализирана приемна грижа за деца с увреждания 

 Проведени информационни и обучителни кампании, насочени към приемните родители; 
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 Проведени информационни и разяснителни кампании сред обществеността, насочени 

към осиновяването на деца. 

 

Конкретна цел 1.3.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за деца. 

Резултати: 

 Разкрити 1 ЦОП в община Чупрене; 

 Намален дял на деца в риск от отпадане от училище и техните семейства; 

 Намален дял на деца с противообществени прояви; 

 Повишени административен капацитет и професионалната квалификация на кадровия 

ресурс, зает в социално-образователната сфера. 

 

Стратегическа цел 2:  

Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи. 

 

Конкретна цел 2.1.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за лица с 

увреждания и лица в рискови групи. 

Резултати: 

 Разкрито 1 ЦНСТ за възрастни с деменция  в община Чупрене; 

 Разкрити 1 ЦНСТ за лица с психични разстройства  Чупрене; 

 Повишен капацитет на услуги от типа „личен асистент“, „социален асистент” и 

„домашен помощник” в сравнение с 2015 г.; 

 Внедрени комплексни /здравни и социални/ услуги в домашна среда. 

 

Конкретна цел 2.2.: Социална интеграция и социално включване на лица с увреждания и 

лица в рискови групи. 

Резултати: 

 Разкрит  ЦСРИ  в Чупрене; 

 

Стратегическа цел 3:  

Грижа за старите хора. 

 

Конкретна цел 3.1.: Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за 

осигуряване на условия за достоен живот на старите хора в домашна среда. 

Резултати: 

 Повишен капацитет на услугите в домашна среда - домашен помощник, социален 

асистент, личен асистент; 

 Затвърден ефект на социална услуга „обществена трапезария“; 

 

Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в община 

Чупрене, постигната в рамките на областната стратегия, са: 

 Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез 

увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен 

тип; 

 Повишен капацитет за управление на СУ; 

 Инициирани и развити поне 5 смесени междусекторни услуги и/или мерки (проекти) за 

социално включване на уязвими общности и рискови групи. 

 

Качествените индикатори за ефективно осъществяване на интервенция по отношение 

на постигнатата промяна в ситуацията в община Чупрене и ползите за рисковите групи в 

резултат от шестте години изпълнение на Стратегията са: 
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 Осигурена подкрепа за уязвимите семейства и деца в община Чупрене; 

 Намаление на броя на децата, отглеждани в специализирани институции; 

 Намаление на отпадналите от училище деца;  

 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания – 

потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и 

личен асистент; 

 Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за старите хора в област Видин с 

приоритетно обхващане на самотно живеещите в изолирани населени места извън 

общинските центрове. 

 

Раздел 5 
Механизъм за участие на гражданското общество, 

доставчиците на социални услуги и 

самите потребители в дейностите по стратегията 
 

През последните десетилетия развитието на социалните услуги в Европа се 

характеризира с две паралелни тенденции: (1) прехвърляне на функции и компетентност от 

централна към местна власт и (2) увеличаване ролята на частните доставчици и възприемането 

на пазарни подходи в процеса на предоставяне на различните публични услуги.  

Формира се партньорство между представители на централна/местна власт и частния 

сектор, било като доставчик на услуги или като източник за съфинансиране на тези услуги. 

Централната/местна власт все по-често обединяват ресурсите и капацитета си с доставчици с 

цел оптимизиране на резултатите и повишаване на ефективността и достъпността на 

социалните услуги. В резултат на това фокусът на дейност и функции на местните власти се 

измества от пряко предоставяне на социални услуги към възлагането им на други доставчици, 

контролни функции и разработване на местни стратегии и политики. 

Доставчик на всички социални услуги е общината. 

Възлагането на определена социална услуга на външен доставчик е ефективна 

алтернатива на директното предоставяне на тази услуга от страна на общината. Този подход 

спомага за утвърждаването на конкуренция, като в същото време повишава прозрачността в 

разходването на публичните средства. Местните власти се разтоварват от директното 

предоставяне на услугата, като в същото време гарантират качеството й чрез стриктен контрол. 

От друга страна частните доставчици имат възможност да привличат и допълнително 

финансиране за услугите, предмет на възлагане.  

Делегиране управлението на социалните услуги е единият от начините за участие на 

неправителствения сектор/ гражданското общество в реализиране на дейностите по изпълнение 

на стратегията. 

От друга страна във всеки един момент обществеността може да изпраща своите 

предложения, становища и запитвания до ангажираните със стратегията институции и в 

контекста на административното обслужване да получи отговор на поставените въпроси. 

Механизмът за участие на доставчиците на социални услуги /общини и НПО/ в 

изпълнението на дейностите по стратегията се изразява в: 

 текущо поддържане и надграждане качеството на предоставяните услуги; 

 участие в изготвянето на мониторинговите доклади чрез предоставяне на информация за 

състоянието на услугата през съответната година; 

 изготвяне на предложения и становища за подобряване на социалните услуги и пр. 
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Раздел 6 

Механизъм за периодичен преглед  

и за актуализиране на стратегията 
 

Механизмът за периодичен преглед или така наречената система за мониторинг е 

ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено – за 

дългосрочни и комплексни интервенции като Общинската стратегия за социалните услуги в 

община Чупрене. Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на 

стратегията по отношение на стратегическите и конкретните цели, както и за препланирането 

на оперативните задачи в хода на изпълнението. 

 

Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са: 

1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната 

среда в община Чупрене. 

2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на 

общинско ниво.  

3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от 

изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.   

4. Да осигури системното актуализиране на Общинската стратегия, подобряването на 

политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и 

мерки чрез: 

• Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по 

отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели на 

интервенцията;  

• Препоръки и текуща, актуална информация за оперативно препланиране на дейностите 

и следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности – социални услуги и мерки; 

• Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на 

вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални потребности; 

• Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството 

на социалните услуги по места; 

• Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на 

Общинската стратегия и мултиплициране на натрупания опит по места. 

Основният подход при мониторинга е оценката с участие, който изисква включването и 

обратната връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги 

и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира 

съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и 

резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от 

прилагането на препоръките на практика. 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е документ, който отразява 

особеностите, значимите проблеми и приоритетните направления в социалната сфера.  

Важно изискване, за да бъде Стратегията непрекъснато действащ документ е, от една 

страна да отговаря адекватно на обществените потребности, от друга да съобразява динамиката 

на настъпващите промени, а от трета да поддържа системна устойчивост. 

Обществените потребности са водещо основание за съществуването и прилагането на 

Стратегията, като управленски инструмент, насочен към задоволяване на действителните 

нужди на населението от социална подкрепа.  

Когато става въпрос за актуализация на Стратегията, преди всичко, се разбира 

административна процедура и технология на текстовата разработка. Процедурата отразява 
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нормативно регламентираните действия, предприети за внасяне на необходими изменения по 

съдържанието.  

Технологията покрива изискванията за прилагане принципите на стратегическото 

планиране при възпроизвеждане на унифициран модел. 

Важно е да се отбележи, че актуализацията на Стратегията не е задължителен акт, 

самоцелно породен от добри управленски качества, тъй като плановото проследяване на 

изпълнението се изразява в последователно наблюдение и системен прочит за потвърждаване 

перманентното съответствие на документа, спрямо условията на средата. 

Основен принцип при вземане на решения за пристъпване към актуализация на 

Стратегията за развитие на социалните услуги е необходимостта, потвърдена от доказана 

аргументация в полза на общността и местното развитие, за постигане по-добро качество на 

живот на гражданите.  

 

Раздел 7 

Дейности по изпълнение, координация и контрол 

 
Дейностите по изпълнение, координация и контрол свързани с настоящата стратегия 

пряко кореспондират със законоустановените компетенции и правомощия на общините и 

институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в 

сферата на социалните услуги.  

1. Община Чупрене 

Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната Стратегия за развитие на 

социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат 

Общински стратегии за развитие на социалните услуги (2016-2020), чрез които на територията 

на всяка община ще се реализира Областната стратегия за развитие на социалните услуги. 

Общините разработват, приемат и осъществяват годишни планове за действие. Нормативно е 

установено, че местното самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а местната 

изпълнителна дейност - от кмета и общинската администрация. Така или иначе, в своята 

съвкупност те заедно осъществяват местната власт.  

Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на хората 

в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират дейностите в сферата 

на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени 

от интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общините са доставчик на социални 

услуги. Общините развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с 

увреждания и старите хора. Общините осъществяват годишен мониторинг и оценка на 

изпълнението на социалната услуга и оценка на нуждите на групите в риск. 

Роля и отговорности на Общинския съвет: 

 Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на територията 

на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по предложение на кмета 

на общината; 

 Приема Общинския анализ на ситуацията и оценката на потребностите от социални 

услуги в съответната община, необходим при разработването на ОСРСУ; 

 Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за 

развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината; 

 Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се 

развиват на територията на общината и планирани в Областната стратегия.  

 Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, 

закриване, разширяване, дофинансиране и пр.). 
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Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, като 

преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, 

свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските съветници. 

Ролята на кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на Областната 

стратегия за социалните услуги на общинско ниво. Кметът на общината: 

 организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални 

услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му и след 

съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за обсъждане и 

приемане от Общинския съвет; 

 организира разработването на общинските секторни политики и – след гласуването в 

Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската 

администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните 

услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване; 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за 

реализация на общинския план за развитие на социални услуги; 

 след съгласуване с Обществения съвет представя годишен и заключителен доклад за 

изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални 

услуги за одобряване от Общинския съвет; 

 участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие на социалните услуги като част от Областната стратегия; 

 търси възможности за финансиране от различни финансови източници за реализиране 

на конкретните общински дейности, планирани в съответния общински компонент на 

областната стратегия. 

2. ДСП – Белоградчик (заедно с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето в 

община Чупрене) носят отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги:   

- Правят предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги в 

съответната община;  

- Правят предложения до РДСП - Видин за откриване, реформиране и закриване на 

социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията; 

- ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и 

индивидуални планове за децата и лицата, настанени в специализирани институции;  

- Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени 

организации във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея; 

- Събират и актуализират данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение 

на социалните услуги; 

- ОЗД подпомага интегрирането на деца в ДМСГД и ДДЛРГ в детски ясли, детски 

градини и предучилищно образование; съвместно с мрежата от ЦОП в общините ОЗД 

работят за изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; 

провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и 

реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково поведение. 

Взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за гарантиране на 

устойчивостта на изпълнението на общинската стратегия чрез практическите възможности за 

осигуряване на средства за предоставяне на услуги като държавно-делегирана дейност.  

3. Регионален инспекторат по образование - Видин 

РИО – град Видин отговаря за координирането и изпълнение на дейностите от 

стратегията, свързани с образованието, като: осигуряване на достъп до качествено образование 

на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и 

нередовно посещаващи училище ученици, интегриране в системата на образование на децата с 

увреждания, отглеждани в семействата, и контролира дейностите, свързани с насочване на деца 
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със специални образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане 

на децата с увреждания и пр.  

Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в 

Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО на 

МОМН, както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание 

на деца и ученици със специални образователни потребности – за област Видин. 

Всички училища имат разработени процедури и изградени екипи на ниво училище за 

действие при случай на дете в риск, съгласно Координационния механизъм за взаимодействие 

при деца в риск. Изключително тясно е взаимодействието с общинските администрации, 

обществените възпитатели, Ресурсен център – Видин, Център за кариерно развитие, ДСП и 

отдели „Закрила на детето”, ЦОП, Детска педагогическа стая, бюра по труда, Кризисен център 

– Видин, МКБППМН и пр. При необходимост училищата имат възможност за незабавно 

включване на специалистите психолози от Ресурсен център за решаване на казус или проблем.  

4. Регионална здравна инспекция – гр. Видин  

Държавната здравна политика на територията на община Чупрене се осъществява и 

организира от Регионална здравна инспекция (РЗИ). Ролята й е свързана с: 

- Координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, за осигуряване на 

достъп до качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в риск; 

- Създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора 

със зависимости, която се използва от Д”СП” за насочване и консултиране на клиенти в риск; 

- Взаимодействие с местната власт и с други институции за методическо ръководство, 

иницииране и реализация на смесени медико-социални услуги, предвидени в Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене;  

Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на майчинството/ 

бременността с фокус нежелана и рискова бременност; медицинска рехабилитация за деца и 

възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства; разработване на здравно-социални 

програми за семейно планиране; качествена здравна грижа в социалните услуги.  

5. Дирекция „Бюро по труда ” – гр. Белоградчик 

Дирекция Бюро по труда участва в планирането и изпълнението на програми и активни 

мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи напускащи 

социалните услуги, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със специално 

внимание към безработните от обособените ромски общности) и мерки за подкрепа на 

семействата на групи в риск (деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда). 

Основната роля на Дирекция "Бюро по труда" по изпълнението на стратегията включва:  

- Участие в разработването на програми за заетост и за обучение на рискови групи;  

- Консултиране на младежи, напускащи и напуснали социални услуги с цел 

професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране 

на работа; 

- Разработване на мерки и програми съвместно с общината за професионална 

квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи 

в затворени етнически общности; 

- Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране 

на работа; 

- Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на здравеопазването, 

образованието и социалните услуги, органите на местното самоуправление, на 

представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО) при 

прилагането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене.  


