ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В
ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2022 ГОДИНА
Годишният план за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2022 година е разработен в изпълнение на
чл. 38, ал.1 от Закона за социалните услуги, във връзка с чл. 59 ал. 1, чл. 60 и чл. 61 от Наредба за планирането на социалните
услуги, приета с ПМС № 133 от 06.04.2021 г.
Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на
възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Основава
се на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство между общинските и държавните
институции, гражданския сектор, както и информираност на жителите на община Габрово за провежданата социална политика.
I.АНАЛИЗ НА МРЕЖАТА ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГАБРОВО
В община Габрово е налице ефективно работеща система от съвременни социални услуги, съответстваща на
действащите политики на европейско, национално и местно ниво. Социалната политика на Община Габрово е фокусирана
върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономически проблеми и хоризонтални
политики за социално включване на уязвимите общности и рискови групи.
Усилията на местната власт, съвместно с неправителствените организации и местната общност през предстоящата 2022 г.
се насочват за изпълнение на следните цели:
1. Дългосрочна грижа за възрастни хора, хора с увреждания и лица от уязвими групи
o Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, включително осигуряване на достъп до
качествена алтернативна резидентна грижа от семеен тип;
o Насърчаване на мобилни услуги за стари хора и хора с увреждания за подкрепа в дома. Осигуряване на условия за
пълноценен и достоен живот на лицата с увреждания в семейна среда;
o Развитие на услуги в общността за стари хора и възрастни хора с увреждания за осигуряване на по-добър начин на
живот;
o Търсене на възможности за създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция и реализация на
пълнолетни лица със зависимости;

o Търсене на възможности за създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция и реализация на
скитащи и бездомни лица.
2. Превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск:
o Поддържане на мрежата от социални услуги в община Габрово за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за
предоставяне на качествена грижа за индивидуалното развитие на всяко дете, социална интеграция на семействата и
децата;
o Поддържане и развиване на капацитета на съществуващите услуги, които подкрепят форми на алтернативна семейна
грижа;
o Разширяване на спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с
увреждания.
3. Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството
на предоставяните социални услуги на територията на общината:
o Подобряване на професионалните умения на специалистите в социалната сфера чрез обучения, квалификации, обмяна
на опит;
o Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги;
o Развиване на капацитета за мониторинг, оценка и повишаване качеството на социалните услуги на общинско ниво.
При анализа на социо – демографската и икономическа ситуация на община Габрово се открояват някои основни
фактори, които пораждат риск за различни групи от населението и формират рисковите групи с необходимост от социално
подпомагане и услуги. Тези фактори се формират вследствие на:
-

Ограничени ресурси за автономност, водеща до зависимост от подкрепата на близки – възрастни хора с увреждания,
нуждаещи се от подкрепа в ежедневието и хора в пенсионна възраст;
Възраст – застаряващо население и концентрация на възрастни хора, живеещи в изолирани малки населени места, с
ограничен достъп до здравна грижа и услуги;

-

Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства, здравословни и образователни
проблеми в семейството;
Безработица и ограничен достъп до заетост;
Ниско образование /включително и неграмотност/, липса на професионална квалификация, които водят до
неравностойна позиция на пазара на труда и социална изолация;
Социално изключване поради принадлежност към уязвими групи;
Отглеждане в семейства, в които децата рискуват да повторят социалния модел на родителите си.

По данни на НСИ, към 31.12.2020 г. броят на населението в община Габрово е 61 605 жители. Събраната информация в
Община Габрово от ГРАО, Дирекция „Социално подпомагане“, неправителствени организации, показва следното
разпределение:

№ по
ред
1
2
3
4

Наименование на критерия
общ брой на населението
общ брой на пълнолетните лица
общ брой на децата до 18-годишна възраст
общ брой на децата от 0 до 7 г.

5 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна възраст
6 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст
7 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания
8 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст

Данни
за
общината, брой
61 605
53 232
8 373
2 824
281
8 092
9 247
16 792

Основно населението на общината е концентрирано в града, където са ситуирани всички административни, здравни и социални
институции. Жителите на прилежащите на Габрово села представляват 18,1 % от общия брой на населението.
Налице е устойчив процес на застаряване. Населението в общината бележи трайна тенденция към намаляване. През последните
години, на фона на трайното застаряване на населението, броят на ражданията също е с тенденция към намаляване. През 2019
г. са родени 421 деца, към месец декември 2020 г. новородените са 341, а до 31.07.2021 г. – броят им е 225. В подкрепа на

младите родители, избрали да живеят и отглеждат децата си в Габрово, Общината осигурява финансова подкрепа за новородено
или осиновено дете.
Броя на лицата и децата с увреждания, по данни на дирекция „Социално подпомагане“ Габрово, към 31.12.2020 г.
подпомаганите по реда на действащата нормативна уредба пълнолетни лица и деца с увреждания е, както следва:
- пълнолетните лица с трайни увреждания - 9 247;
- деца, с определени по вид и степен на увреждане - 281.
Посоченият брой лица и деца с увреждания включва само онези, регистрирани в дирекцията като част от системата на
подпомагане.
На територията на община Габрово се наблюдава и нарастване броя на скитащи и бездомни лица, останали трайно без подслон
и близки, които да им оказват подкрепа.
След извършената реформа в грижите за децата ,понастоящем се работи за деинституционализацията на възрастните, настанени
в специализирани институции, чрез предоставяне на социални услуги в общността. За осъществяване на действителна
деинституционализация е необходимо да се изгради мрежа от различни типове услуги, които ще служат като алтернатива на
настаняването в специализирани институции. Палиативните грижи са важен компонент на общественото здраве.
Предоставянето на палиативни грижи трябва да бъде интегрирано в цялостния комплекс от медико-социални грижи, изискващ
мултидисциплинарни мерки. Предоставянето на палиативни грижи включва създаване и интегриране на институционални и
домашни услуги. Всички тези услуги са насочени към повишаване на качеството на живот на възрастните хора, като се
съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна
атмосфера, биват съобразявани с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на всеки възрастен човек, като в
предоставянето им могат да бъдат ангажирани, освен роднините, и съседи и приятели на възрастните хора.
Към 2021г. Община Габрово е разкрила широк спектър от социални услуги, обхващащи голям брой от лицата и децата,
нуждаещи се от подкрепа. По- голямата част от разкритите социални услуги се финансират от държавата, като Община Габрово
дофинансира някои от тях, с цел осигуряване на високо качество и гарантиране на устойчивост при ползването им от различни
целеви групи.
Обхващането на гореописаните групи лица и деца се осъществява от следните съществуващи социални услуги на територията
на община Габрово:

1.Социални услуги за деца и младежи, финансирани от държавния бюджет
1.1 Услуги за деца и младежи в общността

- Дневен център за деца и младежи с увреждания - социална услуга в общността с капацитет 40 места, която предоставя
целодневна, полудневна или почасова грижа, в зависимост от индивидуалните потребности на потребителите. Услугата е
възложена за управление на Фондация “Грижи за деца с увреждания“. С децата/младежите се провеждат ежедневни
рехабилитационни, педагогически, логопедични, психологически и др. занимания. Услугите на центъра се ползват от деца и
младежи с различни видове увреждания - двигателни, зрителни, ментални и множествени. Към м.юли 2021 г. общият брой
потребители е 52, от които 41 деца и 11 младежи.
- Дневен център за деца с увреждания – социална услуга в общността за деца на възраст до 18 г. с различни видове увреждания
или изоставане в някоя от областите на развитие. Капацитетът й е 20 места. Услугата се управлява от Община Габрово.
Предоставя условия за целодневно или почасово обслужване на деца до 18-годишна възраст с физически и/или психически
увреждания и нуждаещи се от ежедневна рехабилитация, физиотерапия и психотерапевтична подкрепа. С потребителите и
техните семейства работят специалисти и са създадени условия за корекционно – компенсаторна работа, придобиване на
полезни навици, подобряване на физическото, интелектуалното и емоционално състояние. Към м.юли 2021 г. активните случаи
са 35, от които 12 деца ползват дневна грижа.
- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър „Келер“- социална услуга в общността,
с капацитет 20 деца. Услугата се управлява от Община Габрово. Създава условия за намаляване на социалната изолация на деца
с проблеми от аутистичния спектър. Осигурява психологическа, логопедична и педагогическа подкрепа на децата и техните
семействата/близки. Работата се извършва почасово, а посещенията при специалистите - по предварително изготвен график.
Насоката за работа с всяко дете е индивидуална, в зависимост от конкретните потребности. През м.юли 2021 г. активните
случаи са 27 бр.
- Център за обществена подкрепа „ИМКА“ - социална услуга в общността, с капацитет 25 места. Услугата е възложена за
управление на Сдружение „ИМКА“ Габрово. Предоставя набор от социални услуги в общността, за деца и младежи в риск и
техните семейства, в съответствие с потребностите им. Осъществява дейности по превенция на риска и превенция на
изоставянето, чрез сътрудничество с местните власти, с държавните институции, с неправителствени организации и други
заинтересовани страни. Използват се иновативни подходи и практики, в т.ч. различни превантивни и доброволчески дейности
за подрастващи. Към м.юли 2021 г. екипът на центъра работи по 28 случая с 59 потребители.
- Център за обществена подкрепа „Вяра“ - социална услуга в общността, с капацитет 50 места. Услугата е възложена за
управление на Сдружение „SOS Детски селища“ България. Предоставя подкрепа за деца и семейства, с цел предотвратяване на
изоставянето на деца в специализирани институции, превенция и корекция на рисковото поведение, превенция от отпадане от
училище, превенция на насилието, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, консултиране и
подкрепа на деца и семейства в риск, оценяване, обучаване и подкрепа на приемни родители и осиновители и др. Към м.юли
2021 г. потребителите са 66.

- Звено „Майка и бебе” - социална услуга в общността с капацитет 6 двойки майка и бебе, която предоставя временно
настаняване на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си. Предотвратява изоставянето и настаняването в социални
услуги резидентен тип, на деца от 0 до 3 години. Оказва непрекъсната подкрепа на майките в грижите за децата, изграждане на
връзка майка-дете, формиране на родителски умения, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез
социално и психологическо консултиране и подкрепа. Услугата е възложена за управление на Сдружение „SOS Детски селища“
България.
1.2 Резидентна грижа за деца и младежи
- Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 2 бр. - социална услуга, резидентен тип, с
капацитет от по 14 места всяка. Социалната услуга предоставя среда, близка до семейната, за пълноценно израстване и развитие
на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани
възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Услугата се
управлява от Община Габрово. Към 31 юли 2021 г. двата центъра са с пълен капацитет.
В ЦНСТДМУ – „Мирни дни“ 1а – са настанени 6 деца и 8 младежи.
В ЦНСТДМУ – „Хризантема“ 27 – са настанени 8 деца и 6 младежи.
- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи социална услуга в общността, резидентен тип, с капацитет 8 места. Услугата се управлява от Община Габрово. Осигурява среда
за пълноценна грижа и развитие на деца и младежи с тежки увреждания, нуждаещи се от постоянна медицински грижа, лишени
от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в биологичното
семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Потребители на услугата са деца/младежи с различни
видове увреждания. За настанените деца и младежи с тежки увреждания е осигурена 24-часова грижа от медицински
специалисти. Услугата се предоставя в координация с останалите услуги, предоставяни в общността, за ранна интервенция,
рехабилитация и дневна грижа, в които на всяко дете и младеж, според индивидуалните потребности, се осигуряват
специализирани медицински, педагогически и социални грижи. Към 31.07.2021 г. в центъра са настанени 8 деца и младежи,
нуждаещи се от постоянни медицински грижи.
- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - социална услуга от резидентен тип, с капацитет 5 деца.
Осигурява качество на живот в среда, близка до семейната, на деца без увреждания, лишени от родителска грижа, което
гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, както и социално включване на всяко дете, чрез

осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. Услугата е 24 часова, възложена за управление на Сдружение „SOS Детски
селища“ България. През м.юли 2021 г. услугата ЦНСТДБУ ползват 5 деца.

2. Услуги за деца, финансирани по проекти
- Приемна грижа - социална услуга в общността, която дава възможност децата, които не могат да живеят в собствените си
семейства, да получат обич, топлина и грижи в семейна среда. Развитието на услугата „Приемна грижа“ в област Габрово се
изпълнява по проект „Приеми ме 2015“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. За община Габрово
са утвърдени 9 професионални приемни семейства. Към 31 юли 2021 г. в 6 от тях има настанено по едно дете.
- Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства - социална услуга, разкрита от Община Габрово по проект по
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Услуги за ранно детско развитие“. В Комплекса се предоставят
интегрирани социално-здравни услуги, насочени към оказване на подкрепа на родителите на деца в ранна детска възраст (0-7
г.) и изграждане на умения за добро родителство. През м.юли 2021 г. броят на активните случаи е 79, като от тях 17 случая са
на деца, включени в лятно училище.

3. Социални услуги за възрастни и лица с увреждания, финансирани от държавния бюджет
3.1 Услуги за възрастни и лица с увреждания в общността
- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - социална услуга в общността с капацитет от 30 места. Потребители на
услугата са лица над 18 годишна възраст с интелектуални затруднения. Услугата е възложена за управление на Сдружение
“Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”. Предоставя целодневна и/или почасова грижа, в зависимост от
индивидуалните потребности на ползвателите. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното
и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга. Активните случаи през м.юли 2021 година са 34 бр.
- Център за социална рехабилитация и интеграция - социална услуга в общността с капацитет 40 места, която предоставя
подкрепа за индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни
по вид и степен увреждания. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности,
насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения и подкрепа за водене на самостоятелен начин на
живот. Възложена за управление на Съюз на слепите в България – ТСО Габрово. През м.юли 2021 г. броят на активните случаи
е 72.

- Дневен център за стари хора - социална услуга в общността с капацитет 20 места. Услугата се управлява от Община Габрово.
Потребители на услугата са хора в пенсионна възраст. Центърът предоставя комплекс от социални услуги, които създават
условия за оказване на подкрепа на възрастните хора през деня. Услугите са свързани със задоволяване на ежедневните, здравни
и рехабилитационни потребности, както и на потребности по организация на свободното време и личните контакти.
- Асистентска подкрепа - социална услуга, която стартира през 2021 г., съгласно Закон за социалните услуги. Управлява се от
Община Габрово. Тя обхваща лица в надтрудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена
по съответния ред степен на намалена работоспособност, както и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни
увреждания с определена чужда помощ, които не ползват друга подкрепа. Капацитетът на услугата е 264 потребители. Към 31
юли 2021 г. активните случаи са 150.
- Механизъм за лична помощ – Услугата се управлява от Община Габрово. Целевите групи включват:
1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с
определена чужда помощ;
2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда
помощ.
Механизмът оказва подкрепа за упражняване на правата за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности,
отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на
функционалните им ограничения. Гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв
начин да се осъществят дейностите. Предоставя се съгласно Закон за личната помощ. През 2020 г. са обхванати 355 лица и деца
с увреждания, обслужвани от 383 лични асистента. През м.юли 2021 г. 378 асистенти обслужват 368 потребители.
3.2 Резидентна грижа за възрастни и лица с увреждания
- Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - специализирана институция за пълнолетни лица с тежки физически
увреждания на крайниците, с определен процент трайно намалена работоспособност. Услугата е с капацитет 36 места.
Управлява се от Община Габрово. Осигурява условия за живот, подкрепа и преодоляване на социалната изолация, чрез
осигуряване на подкрепа в самостоятелността и социално включване на потребителите и гарантиране на равноправното им
положение в общността. Домът разполага с озеленени площи, оформени с алеи, което помага за извършване на трудовотерапевтична дейност и свободни занимания на домуващите. Към 31 юли 2021 година в ДПЛФУ са настанени 36 лица.

4. Социални услуги за възрастни и лица с увреждания, финансирани от общинския бюджет

- Домашен социален патронаж - местна дейност, която предоставя комплекс от услуги в семейна среда на лицата, които са
затруднени или не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени и битови потребности. Капацитетът на
услугата е 350 потребителя. Основните дейности са: доставяне на храна; поддържане личната хигиена и хигиената в
жилищното помещение, обитавано от ползвателя; битови услуги, в т.ч. закупуване на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост със средства на потребителите и заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна
енергия, вода, телефон и други разходи. Броят на активните случаи за м.юли 2021 година е 315. Всички лица са ползвали
доставка на храна за обяд в дома , а 40 от тях – и санитарно обслужване.
- Клуб на пенсионера - местна дейност, насочена към създаване на оптимални условия за пълноценно ангажиране и осмисляне
свободното време на възрастните хора. Капацитетът на услугата е 200 места. Основната цел на Клуба е гарантиране
равноправно положение и преодоляване на социалната изолация на възрастните хора, чрез създаване на условия за интегриране
в обществото. Потребителите не заплащат такса за ползване услугата. През месец юли 2021 година, клубът се ползва от 12 лица
средно дневно.
- Клуб на инвалида - социална услуга в общността, местна дейност. Потребители на услугата са лица с увреждания, които
имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. Основна цел в работата на Клуба е създаване на условия за
преодоляване изолираността на хората с увреждания и включването им в културния и социален живот в общността.
Потребителите не заплащат такса за ползване услугата. През месец юли 2021 година, клубът се ползва от 15 лица средно дневно.
- Кризисна социална кухня - Услуга, създадена от Община Габрово във връзка с пандемичната обстановка. Кризисната кухня
е платена услуга и цели да доставя прясно приготвена топла храна, включваща супа и две основни ястия /за обяд и вечеря/,
покриващи голяма част от необходимата храна на ден до потребители, в невъзможност да се справят сами. Храната се доставя
до местоживеенето на лицата ежедневно в работни дни, като покрива шест дни от седмицата /събота включително/. Кризисната
социална кухня е създадена през месец март 2020г. с Решение на Общински съвет - Габрово и капацитетът й е 400 лица. От
тази услуга могат да се възползват всички лица, попадащи в рисковите групи от заразяване с COVID-19, както и други лица,
спазващи противоепидемичните мерки; лица, поставени под задължителна карантина; самотни родители на деца до 12 години
и други, за които съществува пряк риск от заразяване. Кризисната кухня е предназначена за лица, жители на общината.
Продължителността на съществуване на услугата е в зависимост от обстановката в страната, касаеща разпространението на
корона вируса и възможността на лицата да задоволяват сами ежедневните си потребности от храна.

5. Услуги за възрастни и хора с увреждания, финансирани по проекти
- Патронажна грижа - Компонент 3 - социална услуга, реализирана по проект на Община Габрово в отговор на
предизвикателствата, свързани с пандемичния взрив на заболяването от вируса COVID-19. Услугата цели превенция и

подпомагане на достъпа до здравни и социално-здравни услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в
невъзможност за самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от вируса. Важна част от дейностите са доставка
на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на
потребителите), заплащане на битови сметки, съдействие при заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Лицата, които могат да се възползват от патронажна грижа, са жители на община Габрово. Към м.юли 2021г, броят на
преминалите потребители е 831 лица.
-„Патронажна грижа +“- Дейностите се предоставят в домовете на потребителите в рамките на до два часа дневно. Лицата
могат безплатно да получат следните видове подкрепа: рехабилитационна, медицинска, социална, психологическа и санитарни
грижи. Проектът оказва подкрепа на социалните услуги в закупуването на лични предпазни средства и дезинфектанти,
осигуряване на тестване за COVID-19 на служители и потребители, ползващи социалната услуга, както и възможност за
извършване на леки ремонтни работи в помещенията на резидентните услуги, с цел изолиране на потребител и превенция
разпространението на вируса, в случай не необходимост. В съществуващите социални услуги, в рамките на проекта се
назначават санитари и хигиенисти, с цел да се окаже подкрепа на работещите в тях с цел превенция разпространението на
заразата с COVID-19.Работата на служителите ще бъде подпомогната и чрез осигуряване на компютърно оборудване.
За гарантиране максимална степен на удовлетворяване на потребностите на желаещите, услугата се предоставя и в
прилежащите на град Габрово села. За осигуряване на леснодостъпност на здравно-социалната услуга, за работещите е
осигурен транспорт до адресите на потребителите. Към 31.07.2021г., броят на преминалите потребители е 224 лица, жители на
община Габрово.
- Топъл обяд - социална услуга, реализирана по проект на Община Габрово и насочена към задоволяване на потребностите
от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. Ежедневно се осигурява топъл обяд, включващ супа, основно ястие,
хляб и неколкократно през седмицата десерт на лица от различни рискови групи. През 2021 г. капацитетът на услугата е 230
лица. Принадлежността към целевите групи по проекта се удостоверява от Дирекция „Социално подпомагане“. Към месец юли
2021 г. услугата ползват 225 лица.
- Център за грижа за лица с различни форми на деменция - резидентна услуга с капацитет 15 места, за пълнолетни лица с
деменция. Социалната услуга, резидентен тип, обхваща потребители, за които са изчерпани други възможности за подкрепа.
Осигурява се качествена индивидуална социална, медицинска и санитарна грижа както за лица, напускащи специализирани
институции, така и за лица от общността, попадащи в целевите групи. По данни от Дирекция „Социално подпомагане“ Габрово, чакащите настаняване в специализирана институция лица с деменция са 15. Към м. юли 2021 г. дейността в услугата
не е стартирала.
- Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване - резидентна услуга с капацитет 15 места, за лица
навършили 66-годишна възраст в невъзможност за самообслужване. Социалната услуга, резидентен тип, обхваща потребители,
за които са изчерпани други възможности за подкрепа. Осигурява се качествена индивидуална социална, медицинска и

санитарна грижа както за лица, напускащи специализирани институции, така и за лица от общността, попадащи в целевите
групи. По данни от Дирекция „Социално подпомагане“ - Габрово, чакащи за настаняване в домове за стари хора са 25. Към м.
юли 2021 г. дейността в услугата не е стартирала.

6. Други услуги със социален ефект
- Общински съвет на наркотични вещества и превантивно информационен център - Общински съвет по наркотични
вещества разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу употребата на наркотични
вещества. Превантивно-информационният център (ПИЦ) осъществява превантивни дейности и програми на общинско ниво.
ПИЦ отговаря за събиране, съхраняване и анализиране на информация от различни институции, работещи по проблема
„наркомании”, която е необходима за изготвянето, изпълнението и координирането на общински програми за борба срещу
злоупотребата с наркотици. Главни насоки в работата на ПИЦ – Габрово са превантивно-информационна, обучителна и
консултативна. Целевите групи са :деца и младежи, отпаднали от училище; родители на деца и младежи; млади хора,
употребяващи психоактивни вещества; лица, зависими към наркотични вещества и техните близки; учители, педагогически
съветници, психолози и медицински специалисти от училищата в град Габрово, други специалисти от различни институции,
работещи по проблеми, свързани с наркозависимостите.

- Регионален хоспис ЕООД – услуга, която осигурява професионални здравни грижи за тежко болни и подкрепа на техните
семейства. Предоставя санитарно обслужване, хранене по диети според заболяванията, възможност за индивидуално меню
съобразно желанията на болните или близките им, обучение на пациентите и техните семейства, вземане на материали за
лабораторни изследвания, медицински и санитарни консумативи. Регионален хоспис е създаден от Общински съвет-Габрово,
като към момента стационарът му е в гр. Дряново. Капацитетът е 30 легла, разположени в 12 стаи. За ползването на услугата
се заплаща такса. За жителите на община Габрово, които отговарят на конкретни критерии, е осигурена възможност за
финансова подкрепа от бюджета на Общината.

7. Целеви групи или нуждаещи се лица, необхванати до момента от съществуващите услуги
Скитащи, бездомни и безпризорни лица, жители на община Габрово
В продължение на 10 години, Община Габрово ежегодно осигурява помещение за лицата, останали трайно без подслон, през
зимните месеци, скитащи и бездомни жители на общината. Осигурява се 24-часово присъствие на охрана, гарантираща
спокойствието и реда в помещението, общинска собственост. С подкрепата на неправителствения сектор, териториалната

структура на Български червен кръст, местни християнски организации и частни лица, се осигуряват храна, дрехи и вещи от
първа необходимост.
Изключително важно е създаването на услуга с постоянен характер, която да осигурява целогодишно дейности в подкрепа на
бездомните и безпризорни лица, касаещи не само опазване живота и здравето им през зимните месеци на годината. Този вид
услуга ще създаде предпоставки за осигуряване на подкрепящи социални и административни услуги, които да подпомогнат
трайното разрешаване на жилищния им проблем и повишаване на индивидуалните им възможности за водене на самостоятелен
живот.
До 2020 г., през услугата са преминали над 35 (тридесет и пет) скитащи и безпризорни лица. На някои от лицата е оказано
съдействие в посока подаване на документи за явяване на ТЕЛК за отпускане на пенсия, настаняване в специализирана
институция или подаване на документи за такава, съдействие за издаване на документи за самоличност и др., на база установени
конкретни потребности.
Зависими лицаЗависимостта не е само здравен проблем. Тя засяга някои или всички области и нива на функциониране като когнитивна,
поведенческа, емоционална, медицинска, социална и духовна. Затова и лечението на това заболяване следва да отчита
зависимостта като разстройство със сложна био-психо-социална генеза и хронично-рецидивиращ ход на протичане. Както при
всички останали хронични състояния, възстановяването от зависимостта е дълготраен процес за постигане на стабилно
биомедицинско състояние, трайно възстановяване и промяна в начина на живот. През месец януари 2021 г. Община Габрово
сключи Споразумение за сътрудничество с Фондация „Общност в помощ на зависимите“ за съвместно реализиране на
дейности, заложени в Националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г.

II. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ С ФИНАСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2022 Г.

№

1.

Услуга
име, вид

– Територ
иален
обхват

Дневен
център за
деца и
младежи с
увреждания

Област
Габрово

Капац
итет

Дейности

Местопо
ложение

40

Информиране и
консултиране;
Застъпничество и
посредничество;
Терапия и
рехабилитация;
Обучение за
придобиване на
умения; Дневна
грижа; Заместваща
грижа

гр.
Габрово,
бул.
„Трети
март“ № 5

Информиране и
консултиране;
Застъпничество и
посредничество;
Терапия и
рехабилитация;
Обучение за
придобиване на
умения; Дневна
грижа;
Информиране и
консултиране;
Застъпничество и
посредничество;
Терапия и
рехабилитация;
Обучение за

гр.
Габрово,
кв.
Велчевци

Община Габрово

10 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 20
потребители

гр.
Габрово,
ул.
„Ивайло“
№ 13

Община Габрово

4 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 20
потребители

2.

Дневен
център за
деца с
увреждания

Област
Габрово

20

3.

Център за
социална
рехабилитац
ия и
интеграция
за деца от
аутистичния

Област
Габрово

20

Предоставяне

Числен
ост на
персона
ла

Развитие на
услугата през
2022 г

Услугата
е 16 щ.бр.
възложена
за
управление
на
Фондация “Грижи
за
деца
с
увреждания“

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 40
потребители,
чрез външен
доставчик

/срок на договора 3
г., считано от
01.08.2019г./

№

Услуга
име, вид

– Територ
иален
обхват

Капац
итет

спектър
„Келер“
4.

Център за
обществена
подкрепа

Дейности

Местопо
ложение

Предоставяне

Числен
ост на
персона
ла

Развитие на
услугата през
2022 г

Информиране и
консултиране;
Застъпничество и
посредничество;
Терапия и
рехабилитация;
Обучение за
придобиване на
умения;

гр.
Габрово,
ул.
Ивайло
№ 13

Услугата е
възложена за
управление на
Сдружение „SOS
Детски селища
България“

8 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 50
потребители,
чрез външен
доставчик

Информиране и
консултиране;
Застъпничество и
посредничество;
Терапия и
рехабилитация;
Обучение за
придобиване на
умения;
Осигуряване на
подслон,
Информиране и
консултиране;
Застъпничество и
посредничество;
Обучение за
придобиване на

гр.
Габрово,
ул.
„Драва“
№4

Услугата е
възложена за
управление на
ИМКА – Габрово
/срок на договора
за възлагане 3
години, считано
от 01.01.2019 г./

5 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 25
потребители,
чрез външен
доставчик

гр.
Габрово,
ул.
„Ивайло“
№ 13

Услугата е
възложена за
управление на
Сдружение „SOS
Детски селища
България“

5 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 6
потребители,
чрез външен
доставчик

придобиване на
умения;
Област
Габрово

50

5.

Център за
обществена
подкрепа

Област
Габрово

25

6.

Звено
„Майка и
бебе“

Национа
лен
обхват

6

/срок на договора
3 години, считано
от 01.09.2021г./

№

Услуга
име, вид

– Територ
иален
обхват

Капац
итет

Дейности

Местопо
ложение

умения;

Предоставяне

Числен
ост на
персона
ла

Развитие на
услугата през
2022 г

/срок на договора 3
години, считано
от 01.09.2021г./

7.

Център за
Национа
настаняване
лен
от семеен
обхват
тип за
деца/младеж
ис
увреждания

14

Резидентна грижа
за деца и младежи с
увреждания

гр.
Габрово,
ул.
„Хризант
ема“ №
27

Община Габрово

13,5
щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 14
потребители

8.

Център за
Национа
настаняване
лен
от семеен
обхват
тип за
деца/младеж
ис
увреждания

14

Резидентна грижа
за деца и младежи с
увреждания

гр.
Габрово,
ул.
„Мирни
дни“ №
1А

Община Габрово

13,5
щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 14
потребители

9.

Център за
настаняване
от семеен
тип за деца
и младежи с
увреждания
с
потребност
от
постоянни

8

Резидентна грижа
за деца и младежи с
тежки увреждания,
нуждаещи се от
постоянни
медицински грижи

гр.
Габрово,
кв.
Велчевци

Община Габрово

15 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 8
потребители

Национа
лен
обхват

№

Услуга
име, вид

– Територ
иален
обхват

Капац
итет

Дейности

Местопо
ложение

Предоставяне

Числен
ост на
персона
ла

Развитие на
услугата през
2022 г

5

Резидентна грижа
за деца без
увреждания,
лишени от
родителска грижа

гр.
Габрово,
ул.
„Чардафо
н“ № 12,
ет.9,
ап.24

Услугата е
възложена за
управление на
Сдружение „SOS
Детски селища
България“

5 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 5
потребители,
чрез външен
доставчик

12 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 30
потребители,
чрез външен
доставчик

2,25
щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с

медицински
грижи
10.

11.

12

Център за
настаняване
от семеен
тип за деца
без
увреждания

Дневен
център за
пълнолетни
лица с
увреждания

Дневен
център за
стари хора

Национа
лен
обхват

Община
Габрово

Община
Габрово

30

20

Информиране и
консултиране;
Застъпничество и
посредничество;
Терапия и
рехабилитация;
Обучение
за
придобиване
на
умения; Подкрепа
за придобиване на
трудови
умения;
Дневна грижа;
.

гр.
Габрово,
ул.
„Никола
Балканец
а” № 24

Информиране
консултиране;
Застъпничество
посредничество;

гр.
Габрово,
ул.

и
и

/срок на договора
3 години, считано
от 01.09.2021г./
Услугата е
възложена за
управление на
Сдружение
“Бъдеще и закрила
за лица с
интелектуални
затруднения”
/срок на договора
за възлагане 5
години, считано
от 01.08.2017г./
Община Габрово

№

13

Услуга
име, вид

– Територ
иален
обхват

Център за
социална
рехабилитац
ия и
интеграция

Област
Габрово

Капац
итет

40

Дейности

Местопо
ложение

Дневна грижа;

„Ивайло“
№ 13

Информиране
консултиране;
Застъпничество
посредничество;
Терапия
рехабилитация;
Обучение
придобиване
умения;
Подкрепа
придобиване
трудови умения;

и
и
и
за
на

гр.
Габрово,
ул.
„Пенчо
Постомп
иров” №
19

Предоставяне

Числен
ост на
персона
ла

капацитет 20
потребители
Услугата е
възложена за
управление на
Териториална
организация на
слепите – гр.
Габрово

7 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 40
потребители,
чрез външен
доставчик

/срок на договора
- 2 г., считано от
01.01.2020г./

за
на

Развитие на
услугата през
2022 г

14

Дом за
пълнолетни
лица с
физически
уреждания

Национа
лен
обхват

36

Резидентна грижа
за пълнолетни лица
с физически
увреждания.

гр.
Габрово,
ул.
„Митко
Палаузов
“ № 19А

Община Габрово

19 щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
като ДДД, с
капацитет 36
потребители

15

Асистентска
подкрепа

Община
Габрово

264

Асистентска
подкрепа

гр.
Габрово,
ул.
„Ивайло“
№ 13

Община Габрово

Екип -5
щ.бр.

Да продължи
предоставянет
о на услугата
с-но ЗСУ, с
капацитет 264
потребители

Асистен
ти- 88
щ.бр.

№

Услуга
име, вид

– Територ
иален
обхват

16

Механизъм
за лична
помощ

Община
Габрово

Капац
итет

Дейности

Местопо
ложение

Предоставяне

Според
потреб
ностит
е
на
местна
та
общно
ст

Подкрепа
за
извършване
на
дейности,
отговарящи
на
индивидуалните
потребности
от
личен, домашен или
соц.характер,
преодоляване
на
бариерите
на
функционалните
ограничения.

Гр.Габро
во,

Община Габрово

Пл.“Възр
аждане“
№3

Числен
ост на
персона
ла

Развитие на
услугата през
2022 г

Според Да продължи
потребн предоставянет
остите
о на услугата
на
с-но ЗЛП
местната
общност

През 2021 година Община Габрово дофинансира някои от социалните услуги ДДД, както следва:
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в кв. Борово със сумата от 106 306 лв.
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в кв. Трендафил със сумата от 66 316 лв.
В случай, че средствата по единните разходни стандарти за издръжка на социалните услуги от резидентен тип за 2022
година са недостатъчни, ще бъде необходимо отново да се осигури допълнително финансиране от общински бюджет.
III. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ С ФИНАСИРАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2022 Г.

Услуга – Територи Капаците
име, вид
ален
т
обхват

Дейности

Местоположен
ие

Предоста
вяне

Числен
ост на
персона
ла

Развитие на
услугата през
2022 г.

22,5
щ.бр.

Да продължи
предоставянето
на услугата,
съобразно
потребностите
на местната
общност

1.

Домашен
социален
патронаж

Община
Габрово

350

Доставка на храна,
подпомагане
поддържане на лична
и битова хигиена,
снабдяване с
необходими
технически помощни
средства при хора с
увреждания, битови
услуги и др.

гр. Габрово, ул.
„Ивайло“ № 13

Община
Габрово,
чрез
Заведения
за
социални
услуги

2.

Клуб на
пенсионер
а

Община
Габрово

200

Пълноценно
ангажиране и
осмисляне свободното
време на възрастните
хора.

гр. Габрово ул.
„Юрий
Венелин” № 8

Община 2,5 щ.бр. Да продължи
Габрово,
предоставянето
чрез
на услугата,
Заведения
съобразно
за
потребностите
социални
на местната
услуги
общност

3.

Клуб на
инвалида

Община
Габрово

Според
Преодоляване
потребнос
изолираността на
тите на
хората с увреждания и
местната
включването им в
общност културния и социален
живот в общността.

гр. Габрово, ул.
„Брянска“ №
56

Община 1,5 щ.бр. Да продължи
Габрово,
предоставянето
чрез
на услугата,
Заведения
съобразно
за
потребностите
социални
на местната
услуги
общност

IV. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2022 Г.
Услуга – Територи Капаците
име, вид
ален
т
обхват

Дейности

Местоположен
ие

Предостав
яне

Численост
на
персонала

Развитие
на
услугата
през 2022
г.

1

2.

Приемна
грижа

Комплекс
за
социалноздравни

Областно
ниво

Община
Габрово

Съобразн
о
местните
потребнос
ти

Съобразн
о
местните

Осигуряване на
възможности за
грижа, развитие и
израстване на деца в
риск и лишени от
родителска грижа в
семейна среда.

гр. Габрово, пл.
„Възраждане“
№ 3;

Предоставя
интегрирани здравносоциални услуги в
подкрепа на деца в

гр. Габрово, ул.
„Ивайло“ № 13

Изнесено
работно място
в гр. Дряново и
в гр. Трявна

Община
Габрово, в
качеството
й на
партньор
на АСП

5 щ.бр.

Да
продължи
предоставя
нето на СУ
по същата
или сходна
схема

9,75 щ.бр.

Да
продължи
предоставя
нето на СУ

ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси“
2014-2020,
схема
„Приеми
ме“ 2015 –
проект
„Приеми
ме“ 2015
Община
Габрово,

услуги за
деца и
семейства

3

4.

Патронаж
на грижа
за
възрастни
хора и
лица с
увреждан
ия –
Компонен
т3

Община
Габрово

Патронаж
на грижа
+

Община
Габрово

потребнос
ти

риск и техните
родители/семейства

650

Доставка на храна,
хранителни продукти
и продукти от първа
необходимост, вкл.
лекарства, заплащане
на битови сметки,
заявяване и
получаване на
неотложни
административни
услуги (със средства
на потребителите или
с други средства,
различни от тези по
договора).

224

ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси“
2014-2020,
процедура
„Услуги за
ранно
детско
развитие“
гр. Габрово, пл. Община
Възраждане № Габрово,
3
ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси“
2014-2020,
проект

по същата
или сходна
схема

До 52 лица,

Да
продължи
през
предоставя
периода на
нето на
изпълнение
СУ по
на проекта
същата или
сходна
схема

„Предостав
яне
на
патронажн
а грижа за
възрастни и
лица
с
увреждани
я в община
Габрово“.

Здравно-социална
гр. Габрово, пл. Община
услуга,
която
се Възраждане № Габрово,
предоставя в дома на
3

До 60
лица, през
периода на

Да
продължи

потребителя
рехабилитационна,
медицинска, социална,
психологическа
и
санитарни
грижи.
Дейностите включват
подкрепа
на
социалните услуги в
закупуването на лични
предпазни средства и
дезинфектанти,
тестване за COVID-19
на
служители
и
потребители.

5.

Топъл
обяд в
условията
на
извънред
на
ситуация

Община
Габрово

200

Доставка на топла
храна до домовете на
потребителите всеки
работен ден

ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси“
2014-2020,

изпълнение
на проекта

предоставя
нето на СУ

4 щ.бр.

Да
продължи
предоставя
нето на СУ

Проект –
№
BG05M9O
P001-6.0020076
„Патронаж
на грижа +
в община
Габрово“
гр. Габрово, ул.
Ивайло № 13

Община
Габрово,
Целева
програма
„Топъл
обяд в
условията
на
извънредна
ситуация
2020г.“ проект
„Целево
подпомага
не с топъл
обяд в

община
Габрово“
6.

7

Център за
грижа за
лица с
различни
форми на
деменция

Община
Габрово

15

Център за
грижа за
възрастни
хора в
невъзмож
ност за
самообсл
ужване

Община
Габрово

15

Резидентна грижа за
лица с деменция

Резидентна грижа за
лица в невъзможност
за самообслужване

Гр.Габрово,
кв.Велчевци

Гр.Габрово,
кв.Велчевци

Община
Габрово,
ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси“
2014-2020

Двата
Да
центъра за продължи
грижа ще предоставя
функциони
нето на
рат като
СУ, като до
Комплекс,
изтичане
на
Обща
проектните
численост
дейности
на
се
персонала 21,75 щ.бр. кандидатст
ва за ДДД

Община
Габрово,
ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси“
2014-2020

Двата
Да
центъра за продължи
грижа ще предоставя
функциони
нето на
рат като
СУ, като до
Комплекс,
изтичане
на
Обща
проектните
численост
дейности
на
се
персонала 21,75 щ.бр. кандидатст
ва за ДДД

V. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
В социалните услуги на територията на община Габрово са ангажирани екипи от социални работници, психолози, специални
педагози, логопеди, рехабилитатори, трудотерапевти, кинезитерапевт, медицински сестри, детегледачки, възпитатели,

медиатори, шофьори, хигиенисти и друг помощен персонал. 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 последната година все повече се откроява недостигът на кадри, които да обезпечават някои
от позициите, необходими за правилното функциониране на социалните услуги: медицински сестри, помощен персонал –
санитари, болногледачи и др. Наблюдава се текучество на персонала.
1. Изводи
•
До момента е налице 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;
•
Към м. юли 2021 г. социалните услуги в общината са обезпечени със специалисти с определена професионална
квалификация в социалната или здравна сфера;
•
Относително малък брой незаети длъжности в социалните услуги;
•
Наблюдава се текучество на кадри и липса на медицински специалисти, които да обезпечават новоразкрити
социални услуги
•
Периодично участие на специалистите в провеждане на различни обучения и въвеждане в новостите в социалната
и нормативна база;
•
Недостатъчни индивидуални консултации и супервизии със специалистите, работещи в някои от социалните
услуги.
•
Средствата по единните разходни стандарти за издръжка на социалните услуги от резидентен тип са
недостатъчни спрямо единните разходни стандарти за издръжка на социалните услуги в общността.
2. Препоръки
•
Провеждане на периодични обучения за въвеждане в новостите и съвременните тенденции в социалната и
нормативната база, с цел поддържане и обогатяване на знанията и уменията;
•
Провеждане на индивидуални и/или групови консултации и супервизии от външни консултанти и независими
експерти на специалистите, работещи в социалните услуги, с цел недопускане на „прегряване” на професионалистите;
•
Осъществяване психологическа подкрепа на съответния специалист в кризисна ситуация;
•
Финансово обезпечаване на методическата подкрепа, супервизиите, консултациите и психологическата подкрепа
на специалистите от бюджета на съответната социална услуга;

•
Търсене на възможности за задържане на наличните специалисти в социалните услуги,
•
Доставчиците да насърчават екипната работа на специалистите, като организират професионални обсъждания по
теми, свързани с правата и потребностите на потребителите, както и с развитието на съответната социална услуга.
•
Да се засили партньорството между Община Габрово, Технически университет – Габрово и неправителствените
организации, предоставящи социални услуги, като студентите от катедра „Социални и стопански науки“ да провеждат
практически занятия в услугите.
VI. МАТЕРИАЛНА БАЗА
Всички социални услуги, предоставяни на територията на общината имат осигурена добра материална база, отговаряща на
условията на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца и чл.40 е на отменения Правилник за прилагане
на закона за социалното подпомагане.
При предоставяне на услугите за деца в община Габрово е осигурена безопасна и сигурна среда за отглеждане, възпитание
и защита на техните права и интереси, с цел повишаване на общото им благосъстояние.
Създадени са условия за корекционно-компенсаторна работа с децата и младежите, за придобиване на полезни навици,
подобряване на физическото, интелектуалното и емоционално състояние. Социалните услуги разполагат с психологичен,
логопедичен , арттерапевтичен кабинет, зали по релационна психомоторика, сензорни зали и зали за диагностика
и наблюдение, зали за групова работа. В някои от тях е изградено видеонаблюдение. Подкрепя се социалното, емоционалното,
образователното и културното развитие на всеки потребител на социалната услуга.
В услугите за пълнолетни лица е създадена добре поддържана битова и околна среда, достатъчно спални помещения,
помещения за социални контакти, помещения за хранене, санитарни помещения и други с улеснен достъп до тях. За всяко
настанено лице е определено спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, съобразно установените
потребности на лицето и неговия личен избор. Осигурени са отопление, осветление, снабдяване с вода и вентилация на
помещенията. Спазват се санитарните и хигиенните норми за контрол върху разпространението на инфекции, съобразно
действащото законодателство.
През 2021 година са констатирани и някои проблемни зони по отношение на материалната база на следните услуги:


Заведения за социални услуги – В сградата на ул.“Ивайло“ № 13, където се помещават услугите: Домашен социален
патронаж, Асистентска подкрепа, ЦСРИ за деца от аутистичния спектър, Дневен център за стари хора, Комплекс за
социално-здравни услуги за деца и семейства, както й ЦОП и Звено „Майка и бебе“ /управлявани от Сдружение „SOS
Детски селища“, са установени течове от покривната конструкция. Предприети са действия от страна на Община
Габрово за изготвяне на количествено стойностна сметка с оглед извършване на ремонт.



Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с множество увреждания – В сградата на ул.“Пенчо
Постомпиров“ № 19, която е собственост на Сдружение „Съюз на слепите в България“, няма изградена достъпна
архитектурна среда. Към настоящия доставчик е отправена препоръка за предприемане на мерки и осигуряване на
достъп за лица с увреждания.

VII. РАЗКРИВАНЕ И/ИЛИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
1.В съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите към Община Габрово са
създадени и функционират Общинският съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационният център, като
органи за осъществяване на националната и местна политика за ограничаване разпространението и употребата на наркотици.
Основната им задача е осъществяване на координация, ефективно взаимодействие и сътрудничество между институциите,
НПО, младежки сдружения и медии в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на психоактивни
вещества. Съветите по наркотични вещества разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за
борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. На базата на данните, получени от различните източници на информация,
те правят оценка на нуждите в съответната община – от превенция, лечение, рехабилитация.
Ежегодно ОбСНВ и ПИЦ събират и анализират данни от органи, работещи по проблемите на наркоманиите в област Габрово,
които за последните две години са следните:
 В областта на лечението на зависимости към наркотични вещества, детоксикация на зависими в региона се провежда в
Отделение за зависимости към Държавна психиатрична болница – Севлиево. По данни на болницата в гр. Севлиево,
през 2019 и 2020 г. лечение са потърсили 25 лица с проблемна употреба на психоактивни вещества, от които 23 мъже и
2 жени. 11 от тях са с проблемна употребата на стимуланти, 11 с проблемна употреба на канабис, 1 с проблемна употреба
на хероин и 2 с проблемна употреба и на бронз. За двете години, в Държавната психиатрична болница – Севлиево са
регистрирани и 15 спешни случая - 14, свързани с остра реакция след употреба на наркотици, и 1 – с абстинентен
синдром.
 За 2019 г. и 2020 г. в Центъра за спешна медицинска помощ – Габрово са регистрирани общо 29 спешни случаи, свързани
с наркотици, като 2 от тях са свързани със свръхдоза след употреба на наркотици, 10 случая са свързани с остра реакция
след употреба на опиати, 16 случая при остра реакция след употреба на други наркотици и 1 случай на абстинентен
синдром. Спешните случаи, свързани с употреба на наркотици през 2018 са били 26.
 През 2019 г. и 2020 г. в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД - Габрово са регистрирани 8 пациенти с нефатални спешни
случаи, свързани с употреба на наркотици.
Тези данни не включват лица с проблемна употреба на алкохол.
От посочената статистика е видно, че възможностите за лечение на зависимости в област Габрово са силно ограничени.
Детоксикация на зависими в региона се провежда единствено в Отделението за зависимости към Държавна психиатрична

болница – Севлиево. За съжаление, както в област Габрово, така и в съседните области липсват социални услуги, резидентен
или нерезидентен тип за психосоциална рехабилитация на зависими. Съществуващите Терапевтични общности в страната са
съсредоточени в големите градове – София, Пловдив, Варна и това ги прави трудно достъпни за всички желаещи. Скъпата и
дълга терапия, допълнително се натоварва от разходи за пътуване на близките.
С цел предоставяне на ефективни, качествени и достъпни услуги в сферата на терапията на зависимости, през месец януари
2021 г. Община Габрово сключи Споразумение за сътрудничество с Фондация „Общност в помощ на зависимите“ за съвместно
реализиране на дейности, заложени в Националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г.
Фондацията е осигурила материална база за предоставяне на социалната услуга. Работи с целева група: „Пълнолетни лица в
кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация, вследствие от употребата на
психоактивни вещества и други форми на зависимост, семействата и близките на потребителите“. Разполага с издадени лицензи
от АКСУ, за предоставяне на социални услуги „Застъпничество и посредничество“, “Информиране и консултиране“ ,
„Обучение за придобиване на умения“ , „Терапия и рехабилитация“ и „Резидентна грижа“.
Предвид гореизложено, ясно се очертава необходимостта от предоставяне на социална услуга от резидентен тип ДДД ,за
пълнолетни лица с потребност за преодоляване на последици от употребата на психоактивни вещества и други форми на
зависимост, с капацитет 20 потребители. През 2022 година ще се търсят възможности и механизми за разкриване на услугата.
2. През 2022 година Община Габрово ще търси възможности за разкриване на социална услуга, която да осигурява подслон за
скитащи, бездомни и безпризорни лица, жители на община Габрово.
3.Съгласно проект на предварително картиране „по първа итерация“ на социалните услуги в България само за нуждите на
планирането на ресурсите и мерките по ПВУ и ПРР, ПРЧР и СПРЗСР за новия програмен период 2021-2027 г., за Област
Габрово е предложено създаване на резидентни и подкрепящи социални услуги. След направен анализ на мрежата от услуги и
предвид нуждите на местната общност, Община Габрово ще кандидатства по проект за изграждане на следните нови социални
услуги:
•
•
•
•

Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания – 30
потребители
Център за грижа за пълнолетни лица с деменция – 24 потребители
Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни
медицински грижи – 15 потребители
Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи –
15 потребители

•

Център за кризисно настаняване /осигуряване на подслон за в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие
и лица – жертви на трафик/ - 10 потребители

Настоящият план за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2022 г. е съгласуван със Съвета по
въпросите на социалните услуги в община Габрово.

