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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ,  

КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО 

за периода 01 януари – 31 декември 2021 г. 

А. Състояние на социалните услуги (СУ) на територията на общината 

А.1. Общи данни за предоставяните СУ на територията на общината1. Брой и видове СУ. 

Вид социална услуга Общ 
брой СУ 

на 
територ
ията на 
община

та 

Брой на 
предост
авяните 

СУ по 
чл. 29. 
ал.3 т.1 
от ЗСУ 

Брой на 
предост
авяните 

СУ по 
чл. 29. 
ал.3 т.2 
от ЗСУ 

Брой на 
предост
авяните 

СУ по 
чл. 29. 
ал.3 т.3 
от ЗСУ 

Брой 
СУ, 

който 
не се 

финанс
ират от 
държав
ния/об
щински

я 
бюджет 

Брой 
ново-

създад
ени СУ 
за 2021 

г. по 
смисъл
а на чл. 
53 и чл. 

57 от 
ЗСУ 

Брой 
прекрат
ени СУ 
за 2021 
г. по чл. 

58 от 
ЗСУ 

Вид социална услуга по чл. 12, ал. 2 от ЗСУ – общодостъпни социални услуги 

        

        

        

Вид социална услуга по чл. 15 от т. 1 до т. 10 от ЗСУ 

Информиране и 
консултиране - 
ДЦДУ,ЦСРИДАС, ДЦСХ, 
ДЦПЛУ,ЦОП „ИМКА“, 
ЦОП „Вяра“, ЦСРИ, 
ДЦДМУ, 
Фондация „Общност в 
помощ на зависимите“, 
„Дара 13“ ЕООД 

10 2 1 5 2 0 0 

Застъпничество и 
посредничество – 
ДЦПЛУ,ЦОП „ИМКА“, 
ЦОП „Вяра“, ДЦДМУ, 
Фондация „Общност в 
помощ на зависимите“, 
„Дара 13“ ЕООД 

6 0 0 4 2 0 0 

Общностна работа -  
ЦОП „ИМКА“, ЦОП „Вяра“ 

2 0 0 2 0 0 0 

Терапия и рехабилитация 
– 

9 2 1 5 1 0 0 

                                                           
1 Данните са към 31.12.2021 г. 
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ДЦДУ,ЦСРИДАС, ДЦСХ, 
ДЦПЛУ,ЦОП „ИМКА“, 
ЦОП „Вяра“, ЦСРИ, 
ДЦДМУ, 
Фондация „Общност в 
помощ на зависимите“ 
 

Обучение за 
придобиване на умения – 
ДЦДУ,ДЦПЛУ,ЦОП 
„ИМКА“, ЦОП „Вяра“, 
ЦСРИ, ДЦДМУ, 
Фондация „Общност в 
помощ на зависимите“ 
 

7 1 0 5 1 0 0 

Подкрепа за 
придобиване на трудови 
умения – 
ДЦПЛУ, ДЦДМУ 

2 0 0 2 0 0 0 

Дневна грижа 
ДЦДУ, ДЦСХ, ДЦПЛУ, 
ДЦДМУ 

4 1 1 2 0 0 0 

Резидентна грижа 
ДПЛФУ, ЦНСТДМУППМГ, 
ЦНСТ Мирни дни, ЦНСТ 
Хризантема, ЦНСТДБУ, 
Фондация „Общност в 
помощ на зависимите“ 

6 3 1 1 1 0 0 

Осигуряване на подслон - 
ЗМБ 

1 0 0 1 0 0 0 

Асистентска подкрепа, 
„Дара 13 ЕООД“ 

2 0 1 0 1 0 0 

Моля добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 

А.2. Договаряне предоставянето на СУ през 2021 г. 

 

Вид и наименование на социална  
услуга 

Брой 
конкурси по 

чл. 64 от 
ЗСУ 

Брой 
кандидати 

на конкурси  
по чл. 64 от 

ЗСУ  

Име на 
кандидата, 
с който е 
сключен 
договор 

Срок на 
договор 
по чл. 65 

от ЗСУ  

ЦОП, Звено „Майка и бебе“, ЦНСТ за 
деца без увреждания 

1 2 Сдружение 
„SOS Детски 
селища 
България“ 

3 години 

ЦОП 1 1 Сдружение 
„ИМКА“ 
гр.Габрово 

3 години 

ЦСРИ за пълнолетни лица с множество 
увреждания 

1 2 Сдружение 
„Съюз на 

1 година 
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слепите в 
България“ 

 

Забележка: Конкурсите са обявени съгласно условията на ЗСУ и ППЗСУ. Наименованията на 

услугите не са променяни, тъй като са изписани по посочения начин във финансовите стандарти. 

Моля добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

А.3. Международни доставчици на СУ по смисъла на чл. 31, ал. 3 от ЗСУ.  

Вид и наименование на социална услуга Доставчик 

НП  

  

  

Моля добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 

А.4. Сключени споразумения по чл. 56 от ЗСУ. Напишете видовете услуги и община на 

предоставяне. 

Вид на социална услуга и община на предоставяне  Споразумение с община 

НП  

  

  

Моля добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 

А.5. Сключени договори на територията на общината по чл. 70, ал. 2 от ЗСУ.  

Вид и наименование на социална услуга Частен доставчик 

НП  

  

  

Моля добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 

 

А.6. Съвети на потребителите по чл. 94, ал. 2 от ЗСУ. Напишете видовете услуги и техния брой. 

Вид и наименование на социална услуга Брой членове в Съвета на 
потребителите 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания 6 

  

  

Моля добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 

А.7. Достъп до социалните услуги на територията на общината.  
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а) Обща преценка на достъпността на социалните услуги на територията на общината. 
 
Всички социални услуги, функциониращи на територията на община Габрово са достъпни, с 
възможност за ползване на обществен транспорт от и до тях. По-голямата част са разположени в 
град Габрово, в централна градска част и комуникативни квартали, в близост до обществени 
сгради, магазини и др. Някои разполагат с превозни средства, с които осигуряват транспортиране 
на потребителите при лоши метеорологични условия. През 2021 година за две услуги, работещи 
с деца с увреждания бяха закупени специализирани транспортни средства. 
На входа на всяка услуга е осигурен достъп за лица/деца с увреждания. В някои от сградите са 
изградени рампи, има мобилна система за преодоляване на стълби, други разполагат с асансьор.  
 
 
б) Има ли на територията на общината услуги със затруднен достъп. Напишете броя им и 
опишете проблема в полето по-долу (пример: при зимни условия, липса на обществен превоз и 
др.). 
НП 
 

 

А.8. Специализирана среда за предоставяне на социалните услуги. 

Пространство и материални условия Брой и вид СУ 

В колко СУ е извършен основен ремонт през 
2021?  

1. В ЦНСТДМУ ул. „Хризантема“ и ул. „Мирни 
дни“ са извършени освежаващо пребоядисване 
и ремонт на мебели 
2. В Звено „Майка и бебе“ е извършен ремонт на 
покрива. Изцяло е ремонтирана банята и 
дневната на потребителите. Освежена е кухнята. 
3. Извършен ремонт на фасадна част на сградата, 
в която е разположен ЦСРИДАС и ремонт на 
ограда на Сензорна градина.  
4. В ЦСРИ е осигурена достъпна среда за хора с 
увреждания чрез изграждане на рампа. 
 

Колко СУ имат необходимост от основен 
ремонт? 

1. ЦНСТДБУ се нуждае от ремонт на плочки в 
баня; шпакловане на стени и боядисване на 
целия апартамент 
2. ДЦСХ - Залата за групови занимания се нуждае 
от цялостен ремонт 

В колко СУ е планиран основен ремонт за 
2022? 

1. През 2022 г. е планиран ремонт на санитарен 
възел в ЦСРИ, с цел осигуряване на достъп за 
хора с увреждания 
2. Ремонт  на ламаринената обшивка  на покрива 
на сградата на ЦОП „ИМКА“ 
3. Пребоядисване стаите на потребителите и 
общите помещения в ЦНСТДМУППМГ 
4.В двете ЦНСТДМУ са планирани ремонти на 
слънчевите панели 
 

Придобито/обновено през 2021 г. 
оборудване/обзавеждане, пряко свързано с 
предоставяне на услугата за потребителите. 

Съгласно Договор № 614-ОСД-21/17.09.2021 г. 
Община Габрово е закупила два броя нови 
специализирани автомобила за нуждите на 
Дневен център за деца и младежи с увреждания 
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и Дневен център за деца с увреждания. 
Закупуването им е извършено след проведена  
обществена поръчка по реда на Закона за 
обществените поръчки. Избраният  Изпълнител е 
ОМНИКАР АУТО ООД. Автомобилите са марка 
Рено Мастер с обособени места за инвалидни 
колички и електрическа хидравлична платформа 
за повдигане на инвалидните колички. 
Общата стойност на закупените моторни 
превозни средства е в размер на 126 272 без 
ДДС.  
 

 

 

А.9. Служители 

а) Обща преценка на дейностите по управление на човешките ресурси в социалните услуги на 

територията на общината, включително възможности за осигуряване на необходимия брой и 

квалификация на служителите, обучения и др.:  

 

В социалните услуги на територията на община Габрово са ангажирани екипи от  социални 

работници, психолози, специални педагози, логопеди, рехабилитатори, трудотерапевти, 

кинезитерапевт, медицински сестри, детегледачи, възпитатели, медиатори, шофьори, 

хигиенисти и друг помощен персонал. Налице е съотношение между капацитет и щатни бройки 

на социалните услуги, съответстващо на Методика за определяне на числеността на персонала в 

специализираните институции и социални услуги в общността. Привличат се и външни 

специалисти по граждански договори, извън утвърденото щатно разписание, с цел прилагане на 

индивидуален подход, съобразно конкретните дефицити, нужди и потребности на ползвателите.  

През годината са провеждани периодични обучения за въвеждане в новостите в социалната 

нормативна база, с цел поддържане и обогатяване на знанията и уменията. 

Провеждани са индивидуални и/или групови консултации и супервизии на работещите в 

социалните услуги, с цел недопускане на професионално „прегряване”  

Във всяка социална услуга се провежда въвеждащо обучение на новопостъпилите служители. 

През 2021 г. Център за обществена подкрепа „Вяра“ – Сдружение SOS Детски селища България е 
участвал в различни обучения за повишаване квалификацията на специалистите: 
- двудневно онлайн обучение организирано от ИСДП и Асоциация „Анимус“ по проект 
„БОДРОЗИ“ разглеждани са техники за изследване и методи за работа с деца свидетели и жертви 
на домашно насилие; 
- двудневно практическо обучени за работа с ОХ карти –за екипа на СУ; 
- обучение за техники за работа с емоции (срам и вина) организирано от обучителен център 
Плиска, гр. София: 
- управител ЦОП е преминал обучение по прилагане на ЗСУ и ППЗСУ; 
- онлайн обучение на тема „ Актуални аспекти на Политиката за безопасност на детето“-обучител 
Н. Тодорова SOS Детски селища България; 
 - обучение на тема „Партниране на родителите при въвеждане на правила“ организирано от 
обучителен център Плиска; 
-  обучение от разстояние в онлайн платформа Zoom на тема: „Техники на комуникация на 
оценката с клиент, насочен за повишаване на родителски капацитет“ - организирано от 
образователен център – ФИЦЕ; 
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 - обучение на тема „Модел за организация на резидентна социална услуга „Живот в малка група“ 
– организирано от образователен център – ФИЦЕ; 
Екипът на ЦОП „ИМКА“ е участвал в 7 броя надграждащи обучения, осъществени от външни 

обучители, от които 5 за социалните работници и 2 специализирани за психолога. 

През 2021 г., служителите в ДЦДМУ са имали възможност за надграждане на практиката си чрез 
обмяна на опит с представители на Калифорнийски университет – преподаватели и студенти. 
Проведена бе една супервизия за намаляване на стреса и подобряване на работния климат. 
Участие в три обучения на различни специалисти от социалната услуга.   
Ръководителят на ДЦПЛУ е участвал в специализирано обучение „Индивидуален план, оценки и 

срокове за изготвяне съгласно новия ЗСУ и правилника за прилагането му“. За екипа на Дневния 

център са проведени 3 бр. въвеждащо, 12 бр. надграждащи обучения и 12 бр. интервизии. 

Екипът на ЦСРИДАС „Келер“ е взел участие в супервизия по проект "Повишаване на капацитета 
на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане", 
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси", две периодични екипни супервизии от 
бюджета на ЦСРИДАС и обучение на АКСУ относно лицензирането на социалните услуги.  
В ДЦДУ са проведени 4 въвеждащи и 4 надграждащи обучения на служителите. 
През годината специалистите от ЦСРИ са участвали в следните обучения: 
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, проведено от службата за трудова 
медицина „Икономикс”, и „Борбата със стреса в условия на извънредна епидемична обстановка“ 
с лектор д-р Светла Савчева - доктор по психология, ръководител на Психологичен център 
„Ирида". 
Проведени са екипни обучителни супервизии от ръководителя на теми:  Прилагане на Закона за 
социалните услуги и Правилника за  неговото прилагане, „Етичен кодекс на  служителите, 
работещи в социалните услуги“, План за развитието на социалните услуги в община Габрово през 
2022 г., Програма за кризисно консултиране на потребителите в извънредна епидемична 
обстановка, Програма за психологическо консултиране на потребителите в извънредна 
епидемична обстановка. 
През месец ноември е проведена една групова сесия на тема „Ефективност на екипната работа“ 
и девет сесии за индивидуална супервизия с всички специалисти от персонала.  
Ръководителят и социалните работници в асистентска подкрепа са преминали въвеждащо 

обучение за „Предоставяне на социалната услуга асистентска подкрепа” 

В ЦНСТДМУ – ул. Мирни дни и ул. Хризантема, през годината са проведени две групови 
супервизии,  две индивидуални и шест екипни срещи.  Проведено е едно обучение на персонала 
на тема: „Предоставяне на първа медицинска помощ“ 
 

б) Опишете основните проблеми свързани с персонала (недостиг, проблеми с квалификация, 

обучения, супервизии, средства за заплати и други): 

 

През 2021 г. основните проблеми на персонала в социалните услуги са свързани с ниското 

възнаграждение на положения труд. С влизане в сила на Наредба за стандартите за заплащане 

на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които 

се финансират от държавния бюджет, проблемът е решен до голяма степен. 

Наблюдава се текучество на персонала. При напускане на служители, от някои позиции, същите 

трудно биват обезпечавани с нови кадри, напр. медицински сестри, помощен персонал – 

санитари, болногледачи и др. Община Габрово среща особени затруднения при осигуряване на 

специалисти с медицински профил, които да работят на  постоянни позиции в резидентите 

услуги. Предприемани са редица мерки за привличане на такива кадри, като заплащането е един 

от подходите. Предстои планиране и на други компенсиращи мерки и такива със социален 

характер, които да привлекат специалисти. Но следва да се отбележи, че проблемът не е 
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изолиран за територията на общината, а се споделя и от колеги, ангажирани в социалната сфера 

в други области и региони. За да се предложи наистина качествена грижа на лицата е необходимо 

тя да се развива непрекъснато и усилията да се надграждат, като базата за това определено и 

неотменимо е медицинската подкрепа.  

 

 

А.10. Потребители през 2021 г. 

Вид и наименование на 
социална услуга  

Общ брой 
потребител

и, 
преминали 

в СУ на 
територията 

на 
общината 

Брой 
чакащи 

потребител
и в СУ 

Брой откази 
по чл. 78, 

ал. 5, т.1 от 
ЗСУ 

Брой откази 
по чл. 78, 

ал. 5, т.2 от 
ЗСУ 

Брой 
откази 

по други 
причини 

Информиране и консултиране - 
ДЦДУ,ЦСРИДАС, ДЦСХ, 
ДЦПЛУ,ЦОП „ИМКА“, ЦОП 
„Вяра“, ЦСРИ, ДЦДМУ, 
Фондация „Общност в помощ 
на зависимите“, 
„Дара 13“ ЕООД 
 

538 0 0 0 0 

Застъпничество и 
посредничество – 
ДЦПЛУ,ЦОП „ИМКА“, ЦОП 
„Вяра“, ДЦДМУ, Фондация 
„Общност в помощ на 
зависимите“, 
„Дара 13“ ЕООД 

136 0 0 0 0 

Общностна работа -  
ЦОП „ИМКА“, ЦОП „Вяра“ 
 

68 0 0 0 0 

Терапия и рехабилитация – 
ДЦДУ,ЦСРИДАС, ДЦСХ, 
ДЦПЛУ,ЦОП „ИМКА“, ЦОП 
„Вяра“, ЦСРИ, ДЦДМУ, 
Фондация „Общност в помощ 
на зависимите“ 

403 0 0 1 0 

Обучение за придобиване на 
умения – ДЦДУ,ДЦПЛУ,ЦОП 
„ИМКА“, ЦОП „Вяра“, ЦСРИ, 
ДЦДМУ, Фондация „Общност в 
помощ на зависимите“ 
 

254 0 0 0 0 

Подкрепа за придобиване на 
трудови умения – 
ДЦПЛУ, ДЦДМУ 
 

80 0 0 0 0 
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Дневна грижа 
ДЦДУ, ДЦСХ, ДЦПЛУ, ДЦДМУ 
 

124 0 0 0 0 

Резидентна грижа 
ДПЛФУ, ЦНСТДМУППМГ, ЦНСТ 
Мирни дни, ЦНСТ Хризантема, 
ЦНСТДБУ, 
Фондация „Общност в помощ 
на зависимите“ 

115 0 0 0 0 

Осигуряване на подслон – ЗМБ 
 

8 0 0 0 0 

Асистентска подкрепа, 
„Дара 13“ ЕООД 
 

292 0 0 0 0 

Моля добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 

Б. Ефективност на социалните услуги (СУ) в общината 

Б.1. Oбобщена информация относно постигнатите резултати при предоставянето на социалните 

услуги от общината. 

Резултат  1: В социалните услуги за децата и младежите с увреждания - резидентна грижа - е 
постигнато в оптимален обем и качествено диагностициране, лечение и рехабилитация на болни 
деца с остри и хронични заболявания, както и своевременни специализирани медицински 
изследвания на всички нуждаещи се деца и младежи. Приложен е комплекс от ефективни 
профилактични мерки, насочени към овладяване на рисковите фактори, предизвикващи 
заболявания или усложнения при настанените деца и младежи. Осигурена е квалифицирана 
консултативна помощ. Според потребностите им децата и младежите ползват услуги в 
общността. Интензивната и целенасочена работа на екипите има за цел да подкрепи децата в 
компенсиране на дефицитите, произтичащи от увреждането и развива на потенциала и 
заложбите им. 
 
Резултат 2: В консултативните услуги и при предоставянето на дневна грижа за деца и младежи 
с увреждания се работи за утвърждаване на единно физическо и личностно израстване, 
предоставяне на социална подкрепа, насърчаване на личните ресурси и включването им в 
общественодостъпни дейности и инициативи за деца.   
Родителите са ангажирани в процеса на обучение и терапия. С тях се провеждат консултации за 
задоволяване специфичните потребности на детето и отглеждането му в семейна среда. 
Провеждат се периодични екипни срещи за съгласуване на дейностите на специалистите. 
Усилията са насочени към превенция на изоставянето на децата с увреждания. 
Семействата на потребителите получават подкрепа от специалистите относно отглеждането и 
възпитанието на децата, изборът на детско и учебно заведение, структуриране на средата на 
живот и насочването към други специалисти, от които могат да бъдат подпомогнати. Развива се 
сътрудничество с образователните институции – детски градини и училища за цялостната 
подкрепа в развитието и социализацията на децата. При необходимост се оказва помощ на 
педагогическите специалисти в детските и учебни заведения за справяне с проблемите на децата 
с увреждания. 
 
Резултат  3: В социалните услуги  резидентна грижа за деца без увреждания   се предоставя 
сигурност и безопасност чрез индивидуализирана грижа и подкрепа в среда, близка до 
семейната, осигуряващи добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и 
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социално включване. Всички потребители са записани в дневна форма на обучение, в избрани от 
самите тях специалности. Осигурен е достъп до медицинско лечение и грижи. Децата получават 
подкрепа и съдействие за пълноценно оползотворяване на свободното време; възможност за 
развитие и включване в инициативи и дейности съобразно техните желания, таланти и мотивация 
 
Резултат 4: В резидентната услуга за възрастни е постигната адаптация, интеграция и 
социализация на потребителите на услугата чрез целенасочените усилия на специалистите и 
създадените условия на достъпна среда, съобразно индивидуалните здравни и социални 
потребности на всяко лице. 
Формирани са устойчиви навици, които да съответстват на правилата в институцията, дневния 
режим и ритъма на живот на всеки потребител. Подпомогнати са потребителите при вграждането 
им в малката група. Осигурена е системна терапевтична грижа и подкрепа  по снижаване и 
премахване на негативните последици от болковия синдром.  
 
Резултат 5: В консултативните услуги за пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора 
периодично се проследяват и отчитат на жизнените показатели на потребителите - кръвно 
налягане, пулс, температура. Провеждат се  здравни беседи. Извършват се рехабилитационни 
процедури. Организират се литературни четения. Създадени са благоприятни условия за 
разгръщане на личностния ресурс на потребителите чрез участието им в различни мероприятия, 
трудотерапевтична дейност, арт терапия, групи по интереси и психотерапевтична групова и 
индивидуална работа. 
Лицата участват в различни инициативи, празници и чествания, Коледен и Великденски базар с 
изработени от тях изделия. Тези инициативи ги сплотяват и ги карат да се чувстват полезни, да 
осмислят ежедневието си. 
Осигурена е подходяща среда за споделяне на натрупани негативни чувства, фрустрации от 
различен характер, проблеми при взаимодействието с околните – чрез изграждането на доверие, 
чувство на приемане, оказване на помощ и посредничество при конфликтни взаимоотношения. 
 
Резултат 6: Социалната услуга ”Асистентска подкрепа” се предоставя в домашна среда. В 
резултат на извършваните дейности при голяма част от потребителите се наблюдава 
положителна промяна в начина на живот, хигиените навици, уменията за самообслужване и 
начина на общуване.  
 
Добри практики в социалните услуги на територията на общината (кратко обобщение и 

обосновка): 

Със Заповед № 2323 от 14.09.2021г.  на Кмет на Община Габрово е организирана изнесена 
преучилищна група в социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“ за учебната 
2021/2022 година.  
 
Програма „Начало на самостоятелен живот“ (ПНСЖ). Програмата се изпълнява от Сдружение 
„SOS Детски селища България“ и е насочена към подготовка на настанените деца в услуги за 
резидентна грижа за напускане на грижата и подкрепа през първите три години на 
самостоятелния им живот. Програмата предвижда подкрепа за допълнително обучение за 
придобиване на допълнителна професионална квалификация, жилищно устройване, намиране 
на работа/ продължаване на образованието във ВУЗ, поддържане на актуално гражданско 
състояние, непрекъснат здравно-осигурителен статус. Програмата осигурява, при необходимост 
и финансова подкрепа за постигане на пълна самостоятелност и независимост на напусналите 
услугата след навършено пълнолетие.   
 
В социалните услуги предоставяни в община Габрово се поддържа система за обратна връзка от 
потребителите на услугата и членове на техните семейства чрез периодично допитване с цел 
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събиране на информация, относно тяхната оценка на качеството на предоставяната социална 
услуга и резултата от ползването на услугата. 
 

 

 

Б.2. Резултати от проведения контрол и мониторинг чл. 113, ал. 3, т. 2 от ЗСУ - извършени 

проверки от общината.  

Наименование на услугата2 Брой 
извършени 
проверки 

Брой 
констатира

ни 
нарушения 

Брой 
издадени 

препоръки/
предписани

я  

Брой 
изпълнени 

препоръки/пр
едписания 

ДЦДМУ 1  2 2 

ДЦДУ 1  2 2 

ЦОП „ИМКА“ 1  5 5 

ЦНСТДБУ 1  1 1 

ЦНСТДМУ Хризантема 1  8 7 

ЦНСТДМУ Мирни дни 1  9 8 

ЦСРИ 1  6 1 

ЦНСТДМУППМГ 1  3 3 

ЦОП „Вяра“ 1  6 6 

     

     

Моля добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 

Б.3. Отчет на разходваните средства от държавния бюджет3. 

Наименование на услугата4 Годишен 

бюджет на 

услугата 

Размер на разходваните средства 

ЦНСТДБУ 81880 81786 

ЦНСТДМУ Хризантема 336257 302731 

ЦНСТДМУ Мирни дни 337086 317076 

ЦНСТДМУППМГ 297393 297393 

Звено „Майка и бебе“ 65658 65658 

ЦОП „Вяра“ 216092 187860 

ЦОП „ИМКА“ 108921 106502 

ДЦДМУ 424515 409805 

ДЦДУ 305300 265407 

ДЦПЛУ 297302 252080 

ДПЛФУ 481446 386107 

                                                           
2 За всяка услуга по отделно 
3 В лева 
4 За всяка услуга по отделно 
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ЦСРИДАС 91084 77248 

ЦСРИ 165896 148684 

ДЦСХ 49975 26673 

Асистентска подкрепа 
 

1052040 481643 

Моля добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 

Забележка:  

През 2021  година социалните услуги от резидентен тип за деца с увреждания /ЦНСТ/, са 

дофинансирани от общинския бюджет. 

Община Габрово не разполага с информация относно годишните бюджети на частните 

доставчици на социални услуги - Фондация „Общност в помощ на зависимите“ и „Дара 13“ ЕООД. 

Б.4. Годишна оценка на изпълнението на договорите за възлагане за всяка услуга (при 

приложимост). 

Пример: Социална услуга Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст „Доброта“ 
НАПЪЛНО се справя с възложените в договора задължения 
 
1. Социална услуга ЦОП „Вяра“ напълно се справя с възложените в договора задължения. 

2. Социална услуга Звено „Майка и бебе“ напълно се справя с възложените в договора 

задължения. 

3. Социална услуга ЦНСТДБУ „Чардафон“ напълно  се справя с възложените в договора 

задължения. 

4. Социална услуга ЦОП „ИМКА“ напълно  се справя с възложените в договора задължения. 

5. Социална услуга ДЦПЛУ напълно  се справя с възложените в договора задължения. 

6. Социална услуга ДЦДМУ напълно  се справя с възложените в договора задължения. 

7. Социална услуга ЦСРИ към ССБ в голяма степен  се справя с възложените в договора 

задължения.  

 

При необходимост добавете нови редове, като копирате последния ред! 

 

 

Б.5. Опишете направените предложения от Съвета по въпросите на социалните услуги за 

подобряване на качеството и ефективността на СУ – съгласно чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗСУ. 

     Съвет по въпросите на социалните услуги в община Габрово е сформиран с Решение № 
49/25.03.2021 г. на Общински съвет – Габрово. С Решение № 268/25.11.2021 г. на Общински съвет 
– Габрово е актуализиран поименния състав. Проведено е едно заседание през годината, на 
което  е одобрен  План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2022 година. 
      На заседанието бе направено предложение за осигуряване на по-голямо по площ жилище и 
увеличаване на капацитета на ЦНСТДБУ от 5 на 8 места. 
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Б.6. Оценка на ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на 

общината. 

Резултати от работата с потребителите: 

 За 4 бр. услуги са постигнати ВСИЧКИ резултати, спрямо заложените цели в ИПП на 
потребителите; 

 

 За 39 бр. услуги са постигнати ЧАСТ от резултатите, спрямо заложените цели в ИПП на 
потребителите(*); 

 

 За 6 бр. услуги НЕ са постигнати резултатите, спрямо заложените цели в ИПП на 
потребителите(*); 

 
1. Случаите, при които се отчита  липса на резултати или постигане на част от тях, е поради 

неспазване на заложения график за посещения в социалната услуга във връзка с пандемичната 
обстановка в страната, разпространението на коронавирус, ограничаване на социални контакти 
при възрастните хора и онлайн обучението при децата. 
 

2. В индивидуалните планове за подкрепа на деца с увреждания са заложени дейности и 
съответно резултати, свързани с осиновяване/настаняване в приемно семейство. През годината 
не е осъществено осиновяване/настаняване в приемно семейство. Служителите на съответните 
услуги работят непрекъснато с РДСП за търсене и намиране на подходящи лица/семейства, 
които имат потенциал и нагласа да бъдат осиновители/приемни родители.  

 

(*) Опишете накратко причините, довели до неизпълнение на заложените цели 

 

ТАНЯ ХРИСТОВА 

Кмет на община Габрово 

X

 

 

 

 

 

 


