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Използвани съкращения (абревиатури) 

АЗ Агенция по заетостта към МТСП 

АСП Агенция за социално подпомагане 

АХУ Агенция за хора с увреждания 

БСУ Бюро за социални услуги 

ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване 

ДАЗД Държавната агенция за закрила на детето 

ДБТ Дирекция Бюро по труда 

ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителски грижи 

ДМУ Дом за младежи с увреждания 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 

ДП Домашен помощник 

ДРСЗ Дирекция “Регионална служба по заетостта” 

ДСП Дирекция „Социално подпомагане” 

ДЦДВУ Дневен център за деца и възрастни с увреждания 

ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 

ЕКПО Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН 

ЗЖ Защитено жилище 

ЗМБ Звено “Майка и бебе” 

ЗМО Звено за мониторинг и оценка 

КСУ Комплекс за социални услуги  

ЛА Личен асистент 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МКБППМН Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

МОМН Министерство на образованието, младежта и науката 

МТСП Министерството на труда и социалната политика 

МФ Министерството на финансите 

НЖ Наблюдавано жилище 

НПО Неправителствена организация 

НП ”ОСПОЗ” Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост” 

ОЗД Отдел “Закрила на детето” 

ОПРЧР Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

Отдел “СЗ” Отдел “Социална закрила” 

ПРООН Програма за развитие на организацията на Обединените нации 

РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 

РЗОК Регионална здравно-осигурителна каса 

РИО на МОМН Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, 

младежта и науката 

РИОКОЗ Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве 

РУП Районно управление „ Полиция” 

РЦЗ Регионален център по здравеопазване 

РЦПИОВДУСОП Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 

ученици със специални образователни потребности  

СА Социален асистент 

СИ Специализирана институция 

СОП Специални образователни потребности 

СП Социално предприятие 

СТЦ Социално терапевтичен център 

СУ Социална услуга 

ТЗ Техническо звено за деинституционализация към УНИЦЕФ и АСП 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦОП Център за обществена подкрепа 

ЦВН Център за временно настаняване 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 

 

3 

 

Резюме  

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община 

Мездра (2016 – 2020 г.)  е разработена като секторна политика, въз основа на 

стратегията за социални услуги по която се работеше през изминалия период 

2011-2015 г., както и въз основа на анализ на потребностите от социални услуги в 

община Мездра приет с Решение № 2 от Протокол № 4/22.12.2015г. от ОбС - 

Мездра.   

          Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в 

община Мездра и в съответствие с приетата Областна стратегия за развитието на 

социалните услуги в област Враца. Разработена е от Работна група, с прякото 

участие на Общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане”, 

кметствата на територията на община Мездра, Обществен съвет за социално 

подпомагане – Мездра, местнобазирани държавни институции, представители на 

целевите общности и рисковите групи. 

 В процеса на планиране бяха включени представители на всички 

заинтересовани страни от общината, обединени в работна група по ключовите 

компоненти на стратегията. Въпреки изключително краткото време за 

разработване на документ от такъв мащаб и в такава важна сфера, както и 

голямата допълнителна натовареност с рутинните задължения на участниците в 

планирането, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна 

работеща общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да 

допринесе за решаване на  социални проблеми сред населението в община 

Мездра. 

  

            РАЗДЕЛ А: Контекст и оценка на нуждите 

1. Контекст 

1.1.  Обхват и фокус на стратегията 

         Обхват. Стратегията задава  рамката и параметрите на социалните услуги в 

общината и е в унисон с обхвата, утвърден в Областната стратегия. В географско 

отношение стратегията покрива нуждите на населението във всички населени 

места на територията на община Мездра, като се обръща специално внимание и 

на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. 

В същото време прилага в практиката и междуобщинското сътрудничество за 

някои от иновативните услуги. Планираните услуги и мерки за социално 

включване ще се изпълняват на територията на общината през следващите 5 

години – от 2016 до 2020 година включително.  

 Визия: Общинската стратегия за развитие на социалните услуги цели да 

превърне община Мездра в регион с достъпни, разнообразни и качествени 

социални услуги, които допринасят за подобряване качествотото на живота, 
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максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за 

индивидите и общностите в риск, като се присъединява и към европейските 

принципи на хуманност и солидарност .  

 Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните 

документи и конвенции за защита правата на човека и основните свободи, както и 

за правата на детето. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко 

същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа 

принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. 

1.2.  Съответствие с международни, национални и местни политики: 

През последните години в България са разработени и се изпълняват редица 

национални стратегически документи, регламентиращи развитието на социалните 

услуги. Един от приоритетите в програмата на правителството са мерките за 

борба със социалното изключване и за приобщаване на лицата, които имат най-

малък достъп до пазара на труда и до обществото, чрез осигуряване на по-добър 

достъп до социални услуги.  

Настоящата Стратегия е разработена в съответствие с действащото 

национално законодателство в областта на социалните услуги, здравеопазването, 

интеграцията на хората с увреждания, защитата от дискриминация. Нейното 

разработване е и в съответствие със Специфичните препоръки на Съвета на ЕС в 

тази област, добрите практики на страните-членки на ЕС, както и с редица 

международни документи, които третират въпросите, свързани със защитата на 

човешките права и подобряване на качеството на живот на възрастните хора, 

хората с увреждания, гарантиране правото на децата на семейна среда и на 

достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности: 

Стратегията е разработена в унисон с принципите на: 

 1.2.1 Международни нормативни актове, визиращи насоките за 

осъществяване на приоритетни политики в сферата на социалното развитие, като: 

• Международна харта за правата на човека на ООН; 

• Конвенция на ООН за правата на детето; 

• Международен пакт за социални, икономически и културни права; 

•  Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативния 

протокол  

• Европейска социална харта 

• Стандартни правила за равнопоставеност и равни възможности за хората с 

увреждания на ООН 

• Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията 

•  Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи; 

•  Харта на основните права на ЕС; 

•  Европейска харта на правата и отговорностите на възрастните хора, 

нуждаещи се от дългосрочни грижи и помощ; 

•  Европейска харта на предоставящите грижа в семейството; 

•  Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.; 
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•  Европейска стратегия за здравеопазване; 

•  Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно 

дългосрочните грижи за възрастни хора 

  1.2.2  Документи на национално ниво, като: 

• Национална стратегия за дългосрочна грижа 

•  План за действие за изпълнениа на Националната стратегия за дългосрочна 

грижа на възрастните хора 

• Национален доклад на Република България по стратегиите за социална 

закрила и социално включване 2013 – 2014 г.; 

• Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

България”; 

•  План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България” 

• Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 

2008-2015; 

• Национална стратегия за детето 2008–2018 г.; 

• Национална стратегия за демографско развитие на Република България 

2006–2020  

•  Стратегическия план на МТСП до 2018 година 

Последните стратегически документи в областта на социалната политика са 

в контекста на членството в Европейския съюз и са разработени при следване на 

Отворения метод на координация. Националният доклад на България по 

стратегиите за социална закрила и социално включване за 2013 – 2014 г. определя 

като свой фокус: 

 Ограничаването на предаването на бедността и социалното изключване 
между поколенията (с акцент върху детската бедност и социално 
изключване); 

 Активното включване за най-отдалечените от пазара на труда; 
 Равните възможности за най-уязвимите групи в обществото. 

Националният план залага на: 

- Превантивните мерки; 

- Подкрепата на децата и семействата чрез мерки за подобряване 

материалното състояние на семействата и развиване на качествени и 

разнообразни социални услуги; 

- Деинституционализацията като процес и водещо направление в развитието 

на социалните услуги; 

- Връзката със системите на образование и здравеопазване като компоненти 

на концепцията за борба с бедността и социалното изключване сред децата. 

 

1.2.3  Документи на областно и общинско ниво в област Враца: 

• Областна стратегия за развитие на област Враца (2015–2020);  

• Общински планове за развитие; 

• Общински програми за закрила на детето; 
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• Програми и стратегии, във връзка с развитието на социалните услуги и 

дейностите за социална интеграция на общности в неравностойно положение на 

ниво община. 

Общинската стратегия следва и принципите на законосъобразност и 

обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, 

Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, 

Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от 

дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове. 

 

1.3 ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

В обхвата на институционалната рамка за реализация на настоящата 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) са включени 

органи, организации и институции от държавния, общинския и гражданския 

сектори. Основните институции с отговорности по отношение на планирането, 

създаването, предоставянето и управлението на социалните услуги в страната са: 

1.3.1 На национално ниво: 

• Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – създава 

държавната политика    в сферата на социалното подпомагане и социалните 

услуги, определя  

националните приоритети, заедно с Министерство на финансите  определя 

държавно-делегираните дейности в социалните услуги и разработва разходните 

стандарти за финансиране на социалните услуги; 

• Министерство на финансите (МФ) – определя разходните стандарти и 

тавани за финансиране на социалните услуги в страната; 

• Агенция за социално подпомагане – разрешава откриването и закриването 

на социалните услуги – държавно-делегирана дейност, разработва методики за 

социални услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на 

доставчиците на социални услуги; чрез Дирекциите „Социално подпомагане” 

(ДСП) се предоставят и социални услуги; 

• Държавна агенция „Закрила на детето” (ДАЗД) – лицензира доставчиците 

на социални услуги за деца, контролира стандартите и критериите за социални 

услуги за деца и семейства. 

1.3.2 На областно ниво: 

• Областен управител и Областна администрация, Областен съвет за 

развитие и областни комисии, които имат отношение към планирането изобщо 

във всички сфери; 

• РДСП, която предоставя становища по отношение на 

откриването/закриването на социални услуги – държавно-делегирана дейност. 

На общинско ниво: 
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• Общини – създават общинската политика по отношение на социалните 

услуги, създават, предоставят социални услуги, договарят предоставянето на 

социални услуги с външни доставчици, контролират тяхното качество;  

• Доставчици на социални услуги; 

• ДСП управляват случаите на хора в риск и  насочват потребители към 

социалните услуги; 

• Местни общности – НПО, местни организации, представители на рисковите 

групи. 

 

 

2. Описание на ситуацията в община Мездра 

 

         Анализът на ситуацията и оценката на потребностите идентифицира 

основните проблеми и формулира основните въпроси, които се отнасят до 

състоянието и развитието на социалните услуги на територията на община 

Мездра. В резултат от проучването са очертани основните фактори, които 

формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, 

пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от 

населението, на основата на социално-икономически и други неблагополучия. 

 

2.1 Обща характеристика на общината 

 

         Община Мездра е разположена върху територия от 519 114 дка. Най-голям 

процент от територията на общината заемат земеделските площи и горите, 

следвани от населените места. Релефът е полупланински, с преобладаващи сиви 

горски почви, подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни култури и трайни 

насаждения. 

      Община Мездра е разположена на средна надморска височина от 270 м. 

Климатът е умереноконтинентален. Горският фонд на общината обхваща 195 001 

дка, в т. ч 25 264 дка иглолистни и 21 136 дка широколистни гори. Отдалечените 

от големите пътни артерии села са разположени в екологично чисти планински и 

полупланински райони и притежават висок потенциал за развитие в сферата на 

екологичния и селски туризъм. Малките частни и кооперативни стопанства в тези 

населени места произвеждат незамърсена с химикали продукция – месо, мляко, 

вино, пчелен мед и др. 

        Граничи с общините Враца (областен център), Роман, Бяла Слатина, 

Ботевград и Своге. Разположен в живописна долина между речните тераси на 

река Искър на 270 м. надморска височина, град Мездра е привлекателен не само 

заради природните си забележителности, но и заради позицията му на врата към 

Северозапада.    
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        Обхваща северната част на Искърското дефиле и Предбалкана  (5 000 ха от 

територията й са включени в Природен парк „Врачански Балкан”). Земеделският 

фонд възлиза на 56%, а горският – на 38.5% от територията на общината.  

         Община Мездра  включва 28 населени места – в т. ч. гр. Мездра и 27 села – 

общинският център – гр. Мездра и селата: с. Боденец, с. Брусен, с. Върбешница, 

с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Дърманци, с. 

Елисейна, с. Зверино, с. Зли дол, с. Игнатица, с. Кален, с. Крапец, с. Крета, с. Лик, 

с. Люти брод, с. Люти дол, с. Моравица, с. Оселна, с. Ослен Криводол, с. Очин 

дол, с. Ребърково, с. Руска бяла, с. Старо село, с. Типченица, с. Цаконица, с. 

Царевец.  

 Население – демографска характеристика 

 

 Население към 31.12.2014 г. (в регистрите на служба ГРАО) 

Население на общината Настоящ 

адрес 

1.1. Население на общината (общо) 22 368 

 

Раждания  по данни на официална статистика 

2.1.07. Раждания за 2012 г. (общ брой) 292 

2.1.08. Раждания за 2013 г. (общ брой) 243 

2.1.09. Раждания за 2014 г. (общ брой) 289 

 

Раждания  По данни на ДСП (еднократни помощи и др.), статистика, лични 

лекари. 

2.2.07. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2012 г. (брой) 8 

2.2.08. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2013 г. (брой) 5 

2.2.09. Раждания на майки под 18 г. възраст за 2014 г. (брой) 6 

 

 Детска смъртност (по данни на ГРАО) 

3.1.07. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2012 г. 

(брой) 

Н/П 

3.1.08. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2013 г. 

(брой) 

Н/П 

3.1.09. Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2014 г. 

(брой) 

Н/П 

 

3.2.07. Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2012 г. 

(брой) 

Н/П 

3.2.08. Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2013 г. 

(брой) 

Н/П 

3.2.09 Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2014 г. Н/П 
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(брой) 

 Аборти по данни на болниците и РЗИ, др /моля, отбележете източника/ 

4.07. Регистрирани аборти за 2012 г. (брой) 54 

4.08. Регистрирани аборти за 2013 г. (брой) 53 

4.09. Регистрирани аборти за 2014 г. (брой) 33 

 

Изоставени новородени в родилен дом /по данни на ОЗД и ГРАО/ 

5.07. Изоставени новородени за 2012 г. (брой)  

5.08. Изоставени новородени за 2013 г. (брой) 3 

5.09. Изоставени новородени за 2014 г. (брой) 2-Дом 

„Майка и 

дете и 

Приемно 

семейство 

 

 Брой деца по възрастови групи към 31.12.2014 г. (в регистрите на служба 

ГРАО) 

6. Общ брой деца 2954 

6.1. Деца от 0 до 7 г. включително 1130 

6.2. Деца от 8 до 14 г. включително 1107 

6.3. Деца от 15 до 18 г. включително 717 

  

 

 Населението с постоянен адрес в Община Мездра за периода 

01.01.2012 год. до 31.12.2012 год. 

 

 Населено 

място 

Налич-

ност на 

01.01. 

2012 

година 

 

 

Естествен 

прираст 

Механичен 

прираст 

Налично-

ст на 

31.12. 

2012 

година 

 

 

+ / 

- 

Роде-

ни 

Почина-

ли 

Засе-

лени 

Изс

е-

лен

и 

1 Мездра 12900 81 154 70 128 12769 -

131 

2 Боденец 614 7 18 13 10 606 -8 

3 Брусен 425 9 11 4 2 425 ----

- 

4 Върбешница 312 - 6 6 2 310 -2 
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5 Г.Бешовица 139 - 6 3 2 134 -5 

6 Г.Кремена 446 3 10 2 4 437 -9 

7 Д.Кремена 504 6 10 14 8 506 +2 

8 Дърманци 349 2 9 5 4 343 -6 

9 Елисейна 417 7 8 1 4 413 -4 

10 Зверино 1802 9 23 17 21 1784 -18 

11 Зли дол 101 - 4 1 - 98 -3 

12 Игнатица 633 3 17 3 7 615 -18 

13 Кален 83 - 5 - 2 76 -7 

14 Крапец 347 8 8 6 10 343 -4 

15 Крета 225 2 8 - 2 217 -8 

16 Лик 353 2 15 5 10 335 -18 

17 Люти брод 321 1 9 11 5 319 -2 

18 Люти дол 217 - 5 - 3 209 -8 

19 Моравица 781 3 17 9 6 770 -11 

20 Оселна 479 1 3 - 10 467 -12 

21 Очин дол 151 - 4 - 1 146 -5 

22 Ослен 

Криводол 

91 - 5 1 1 86 -5 

23 Руска бяла 339 - 9 6 8 328 -11 

24 Ребърково 323 2 5 3 4 319 -4 

25 Старо село 128 - 8 1 - 121 -7 

26 Типченица 386 2 15 7 2 378 -8 

27 Цаконица 65 - 3 - 2 60 -5 

28 Царевец 337 2 11 14 4 338 +1 

  23268 150 406 202 262 22952 -

316 
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 Населението с постоянен адрес в Община Мездра за периода 

01.01.2013 год. до 31.12.2013 год. 

 

 Населено 

място 

Налич-

ност на 

01.01. 

2013 

година 

 

 

Естествен 

прираст 

Механичен 

прираст 

Налич-

ност на 

31.12.201

3 

година 

 

 

+ / 

- 

Роде-

ни 

Почина-

ли 

Засел

е-ни 

Изсе-

лени 

1 Мездра 12769 87 147 69 104 12674 -95 

2 Боденец 606 6 8 13 5 612 +6 

3 Брусен 425 6 5 11 14 423 -2 

4 Върбешница 310 2 15 13 7 303 -7 

5 Г.Бешовица 134 - 6 3 2 129 -5 

6 Г.Кремена 437 3 14 11 5 432 -5 

7 Д.Кремена 506 5 14 6 5 498 -8 

8 Дърманци 343 3 12 3 7 33 -13 

9 Елисейна 413 5 7 2 3 410 -3 

10 Зверино 1784 14 26 9 22 1759 -25 

11 Зли дол 98 1 6 5 1 97 -1 

12 Игнатица 615 1 19 3 5 595 -20 

13 Кален 76 1 1 2 1 77 +1 

14 Крапец 343 4 6 6 7 340 -3 

15 Крета 217 2 2 1 1 217 - 

16 Лик 335 3 12 8 7 327 -8 

17 Люти брод 319 4 13 2 1 311 -8 

18 Люти дол 209 - 6 2 1 204 -5 

19 Моравица 770 2 14 9 13 754 -16 

20 Оселна 467 5 10 2 10 454 -13 

21 Очин дол 146 1 2 - 1 144 -2 

22 Ослен 

Криводол 

86 1 6 4 - 85 -1 

23 Руска бяла 328 1 6 3 4 322 -6 
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24 Ребърково 319 1 8 6 3 315 -4 

25 Старо село 121 2 6 3 4 116 -5 

26 Типченица 378 1 11 10 1 377 -1 

27 Цаконица 60 - 2 1 - 59 -1 

28 Царевец 338 3 15 4 7 323 -15 

  22952 164 399 211 241 22687 -

26

5 

 

 Населението с постоянен адрес в Община Мездра за периода 

01.01.2014 год. до 31.12.2014 год. 

 

 Населено 

място 

Налич

-ност 

на 

01.01. 

2014 

годи-

на 

 

 

Естествен 

прираст 

Механичен 

прираст 

Налично-

ст на 

31.12. 

2014 

година 

 

 

+ / - родени Почина-

ли 

Заселе-

ни 

Изсе-

лени 

1 Мездра 12274 94 165 82 159 12526 -148 

2 Боденец 612 5 15 4 6 600 -12 

3 Брусен 423 8 11 14 7 427 +4 

4 Върбешница 303 4 13 5 5 294 -9 

5 Г.Бешовица 129 - 9 6 2 124 -5 

6 Г.Кремена 432 11 8 6 2 439 +7 

7 Д.Кремена 498 9 12 6 10 491 -7 

8 Дърманци 330 2 13 6 4 321 -9 

9 Елисейна 410 3 7 4 15 395 -15 

10 Зверино 1759 12 35 11 25 1722 -37 

11 Зли дол 97 1 - 3 1 100 +3 

12 Игнатица 595 2 18 8 4 583 -12 

13 Кален 77 2 4 2 - 77 - 

14 Крапец 340 2 5 5 2 340 - 
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15 Крета 217 6 4 5 3 221 +4 

16 Лик 327 1 7 6 3 324 -3 

17 Люти брод 311 - 7 3 3 304 -7 

18 Люти дол 204 - 9 3 2 196 -8 

19 Моравица 754 2 17 8 8 739 -15 

20 Оселна 454 2 6 6 5 451 -3 

21 Очин дол 144 - 5 - 1 138 -6 

22 Ослен 

Криводол 

85 1 3 - 2 81 -4 

23 Руска бяла 322 4 10 6 - 322 - 

24 Ребърково 315 1 10 5 7 304 -11 

25 Старо село 116 1 2 - 2 113 -3 

26 Типченица 377 2 10 3 4 368 -9 

27 Цаконица 59 - 1 - - 58 -1 

28 Царевец 323 1 13 4 5 310 -13 

  22687 176 419 211 287 22368 -319 

 

Ромско население 

№ населено място общо роми от тях мъже от тях жени 

1 с. Боденец 130 71 59 

2 с. Брусен 114 54 60 

3 с. Върбешница 67 29 38 

4 с. Горна Бешовица 19 8 11 

5 с. Горна Кремена 120 80 40 

6 с. Долна Кремена 266 130 136 

7 с. Дърманци 0 0 0 

8 с. Елисейна 138 70 68 

9 с. Зверино 0 0 0 

10 с. Зли дол 0 0 0 

11 с. Игнатица 0 0 0 

12 с. Кален 30 15 15 

13 с. Крета 24 10 14 

14 с. Крапец 128 62 66 
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15 с. Лик 60 29 31 

16 с . Люти брод 24 12 12 

17 с. Люти дол 16 9 7 

18 с. Моравица 186 98 88 

19 с. Оселна 0 0 0 

20 с. Ослен Криводол 34 19 15 

21 с. Очин дол 0 0 0 

22 с. Ребърково 43 24 19 

23 с. Руска бела 38 22 16 

24 с. Старо село 0 0 0 

25 с. Типченица 37 18 19 

26 с. Цаконица 2 1 1 

27 с. Царевец 12 5 7 

    1488 766 722 

 

 Ромско население по възрастов състав 

 

№ населено място 

деца до  7 

години 

от 7 до  

18год. 

от 18 до  63 

год. над  63год. 

от 

тях 

мъже 

от 

тях 

жени 

от 

тях 

мъже 

от 

тях 

жени 

от 

тях 

мъже 

от 

тях 

жени 

от 

тях 

мъже 

от 

тях 

жени 

1 с. Боденец 8 7 12 13 41 25 16 10 

2 с. Брусен 11 9 13 12 28 34 2 5 

3 с. Върбешница 7 10 6 4 14 21 2 3 

4 

с. Горна 

Бешовица 1 0 1 1 5 9 1 1 

5 с. Горна Кремена 10 8 15 22 35 40 2 3 

6 с. Долна Кремена 9 11 18 14 85 103 18 8 

7 с. Дърманци 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 с. Елисейна 9 12 20 18 40 38 1 0 

9 с. Зверино 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 с. Зли дол 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 с. Игнатица 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 с. Кален 2 3 4 3 6 7 3 2 

13 с. Крета 0 3 3 4 7 7 0 0 

14 с. Крапец 11 16 11 7 35 39 5 4 

15 с. Лик 4 7 3 4 17 19 3 3 

16 с . Люти брод 2 1 0 1 5 6 5 2 

17 с. Люти дол 0 1 1 0 7 6 1 0 

18 с. Моравица 13 11 16 14 57 53 12 10 
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19 с. Оселна 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

с. Ослен 

Криводол 3 0 6 5 9 9 1 1 

21 с. Очин дол 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 с. Ребърково 3 0 4 0 14 15 3 4 

23 с. Руска бела 0 0 4 5 16 10 2 1 

24 с. Старо село 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 с. Типченица 3 2 4 5 7 9 4 3 

26 с. Цаконица 0 0 0 0 0 0 1 1 

27 с. Царевец 0 2 0 0 2 5 3 2 

    96 103 141 132 430 455 85 63 

 

 Ромско население по образование 

 

№ 

населено 

място 

без 

образова

ние начално основно средно 

средно 

професио

нално висше 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 с. Боденец 6 4 24 16 14 6 24 16 11 9 0 0 

2 с. Брусен 21 12 20 30 10 15 3 3 0 0 0 0 

3 

с. 

Върбешница 14 10 5 6 3 18 6 4 1 0 0 1 

4 

с. Горна 

Бешовица 1 2 2 0 3 6 0 0 2 3 0 0 

5 

с. Горна 

Кремена 4 6 10 20 10 10 20 20 10 10 0 0 

6 

с. Долна 

Кремена 62 42 16 15 25 43 11 24 16 10 0 2 

7 с. Дърманци 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 с. Елисейна 33 30 30 29 5 7 2 2 0 0 0 0 

9 с. Зверино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 с. Зли дол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 с. Игнатица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 с. Кален 5 7 1 4 5 2 3 2 1 0 0 0 

13 с. Крета 8 12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

14 с. Крапец 17 16 41 45 3 3 0 2 1 0 0 0 

15 с. Лик 7 7 13 8 4 4 7 10 0 0 0 0 

16 с . Люти брод 3 4 4 5 2 2 3 2 0 0 0 0 

17 с. Люти дол 0 1 1 0 3 3 4 3 1 0 0 0 

18 с. Моравица 35 40 25 27 31 16 6 4 0 0 1 1 
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19 с. Оселна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

с. Ослен 

Криводол 3 2 9 1 6 10 1 2 0 0 0 0 

21 с. Очин дол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 с. Ребърково 0 0 10 10 13 7 1 1 0 0 0 1 

23 с. Руска бела 3 3 3 1 9 9 7 3 0 0 0 0 

24 с. Старо село 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 с. Типченица 0 1 2 1 4 3 6 10 4 3 2 1 

26 с. Цаконица 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

27 с. Царевец 1 0 0 0 1 1 3 6 0 0 0 0 

    223 199 218 218 152 168 107 114 47 35 3 6 

 

2.2. Икономическо развитие 

  

          Общината има изготвен Общински план за развитие на Община Мездра 

2014-2020 г. в които са направени анализ за силните и слабите страни на 

Общината и възможностите за нейното развитие. 

2.2.1.  СИЛНИ СТРАНИ  

Благоприятно транспортно-географско положение. През територията на 

общината преминава направлението на Европейски транспортен коридор (ЕТК) 

№ 4, близост до столицата; 

Наличие на природно и културно наследство; 

Наличие на нерудни полезни изкопаеми - варовик; 

Реализирани проекти за подобряване физическите качества на образователна 

инфраструктура, на културни обекти и др. с европейски финансов ресурс, които 

създават условия за подобряване на средата; 

Развита инфраструктура на общото и на професионалното образование, 

съответстваща на потребностите; 

Наличие на положителна тенденция за подобряване образователното равнище на 

населението; 

Традиции в текстилна и шивашка, пивоварна промишленост, каменообработване, 

транспорт, машиностроене, строителство; 

Внедрени иновации и нови технологии в добивната и преработваща 

промишленост; 

Добре функциониращи структури на доболничната и болничната лечебна помощ; 

Успешно приложение на делегирани бюджети в образование и социални 

дейности; 

Реализация на важни проекти, свързани с интеграцията на лица в неравностойно 

положение и социален риск, развитие на форми за предоставяне на социални 

услуги в обичайна среда и в общността; 

Общината се обслужва от първокласния път Е 79; 
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Добре развита общинска пътна мрежа, с гъстота, по-висока от средната за 

областта; 

Обслужване с две главни ж.п. линии; ж.п. гара Мездра е един от основните ж.п. 

възли в Северна България; 

100% от населението е водоснабдено; няма режим на водоснабдяване; 

Добра използваемост на ВЕИ - изградени предимно ВЕЦ и една ФтЕЦ; 

Гр. Мездра е газоснабден; 

Околна среда е в добро състояние; 

Изградена ГПСОВ – гр. Мездра; 

Дял на обектите под природозащита – над средното за област Враца; 

Наличие на регионално депо за ТБО Враца - Мездра по съвременни стандарти; 

Липса на радиоактивно замърсяване и значимо шумово натоварване. 

 

2.2.2.  СЛАБИ СТРАНИ 

Продължаващ процес на обезлюдяване на територията на общината; 

Тенденция за намаляване на дела на младо население; 

Нарастваща безработица сред групите в неравностойно положение на пазара на 

труда, вкл. продължително безработните; 

Стеснен отраслово и професионално трудов сектор; затруднена трудова 

реализация в селата; 

Нарастващ брой на лицата, обхванати в процеса на социално изключване; 

Наличие на паралелки в селските училища и на смесени групи в детски заведения 

(филиали) с минимална пълняемост; 

Затруднен достъп до извънболнична лечебна помощ за пациенти от малолюдните 

населени места; 

Висока концентрация на обекти (амбулатории) за извънболнична лечебна помощ 

в общинския център и оголване на селата от такива; 

Влошено състояние на уличната мрежа; 

Амортизирана водопроводна мрежа; 

Липса на канализация в селата; 

Липса на ПСОВ; 

Само общинският град е газоснабден; 

Ограничено предлагане на Интернет; 

Нарушени и замърсени земи от добивната промишленост; 

Наличие на район по р. Искър с риск от наводнения; 

Замърсени речни води на р. Искър. 

 

2.2.3.  ВЪЗМОЖНОСТИ 

Използване на реални стимули с финансов и друг материален характер за 

стимулирано демографско развитие и задържане на населението; 

Наличие на възможности за усвояване на средства от европейски фондове за 

подобряване качествата на публичните услуги; човешките ресурси, 
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инфраструктурата, туризма и селското стопанство, благоустрояване, повишаване 

на предприемачеството и иновациите; 

Развитието на пазара на труда чрез активни политики; 

Бе извършена трансформация на модела за деинституциализация на социалните 

услуги към предоставяне на услуги в общността и в обичайната среда; 

Развитие на туризъм, използващ наличното биоразнообразие и частта от НЕМ; 

Реализиране на инфраструктурните проекти по ЕТК №4; 

Подобряване състоянието на общинската пътна и улична мрежа; 

Модернизиране на водопроводната мрежа; 

Изграждане на канализация и в селата; 

Газоснабдяване и в другите населени места; 

Разширяване достъпа до използването на мрежите и услугите на ИКТ. 

 

2.2.4.  ЗАПЛАХИ 

Продължаване на негативните тенденции в демографското развитие с 

произтичащите от това последици; 

Ограничаване на възможностите за усвояване на природния и друг териториален 

потенциал на общината поради намаляващия капацитет на човешкия ресурс; 

Продължаващо въздействие на икономическата криза, водещо до продължително 

“свиване” на пазара на труда; 

Продължаващ процес на “изтичане” на квалифицирана работна ръка от 

общината; 

Продължаващо запазване на ниска заетост и високо равнище на безработица, 

водещо до траен спад в общия доход на домакинските бюджети; 

Непълноценно функциониране на ЕТК №4 поради забавяне реализирането на 

скоростния път и скоростна ж.п. линия; 

Влошаване състоянието на общинската пътна мрежа поради липса на финансови 

средства за поддържането й; 

Проблеми при осигуряването на питейна вода поради забавяне модернизацията 

на водопроводната мрежа; 

Влошаване на околната среда поради отсъствието на канализация в селата; 

Продължаващо усилване на климатичните промени; 

 

2.3.   Визия, цели, и приоритети за развитие на общината за периода 

2014-2020г. 

 

В резултат на кризата в общината е налице тенденция на изоставащо 

социално-икономическо развитие. Проблемите в социално-икономическото 

развитие, ниската заетост и високото равнище на безработица, състоянието на 

транспортната, водностопанската, енергийната и телекомуникационната 

инфраструктура и екологичните заплахи продължават да бъдат основни 

предизвикателства за общината, които са традиционни проблеми, стоящи пред 

развитието на българските общини. 
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            Визията, която ще следва Община Мездра за развитието си в периода 

2014-2020 г. е да реализирала потенциала си за растеж чрез запазване и 

подобряване на своя човешки капитал, с подобрена социално-икономическа среда 

и качество на живот на населението”. 

  Визията определя посоката на развитие и рамката на инвестиционни усилия 

от страна на общината. Особено важно е да се намери оптимална форма за 

съчетаване на нуждите на общината с наличния финансов ресурс – вътрешен и 

външен, спрямо постигане на поставените стратегически, дългосрочни цели. 

Постигането на стратегическите цели се основава на правилно определяне 

на приоритетите за развитие на общината. Определянето на приоритетите е 

динамичен процес, който зависи от степента на изпълнение на заложените мерки, 

както и от външни фактори. Това може да стане причина за промяна на 

приоритетите при определени условия. Процесът на тяхното определяне и 

актуализиране е задължение на общината, като за целта е препоръчително 

успоредно с мониторинга по изпълнение на Общинския план за развитие, да се 

извърши и средносрочен преглед на документа с цел неговото адаптиране към 

актуалните условия. 

 

2.3.1.  Транспорт 

 

          Общинската транспортна мрежа обхваща 132 км. които са разположени в 

полупланински и планински райони, свързващи 27 населени места със средна 

надморска височина 270 м., като четири от тях са с надморска височина от 400 до 

570 м.   

       Тези фактори са от значение при организирането на автобусния транспорт, 

неговата ефективност и безопасност. От съществено значение в случая се явяват 

и състоянието на пътищата и намалението броя на жителите в  населените места . 

       През територията на общината преминава и международен път Е 79 . 

       По отношение на железопътния транспорт, от гр. Мездра в направление гр. 

София ежедневно се движат  пътнически и  бързи влакове, които се 

недостатъчни. 

       На територията на община Мездра работят средно годишно 27 бр. 

таксиметрови автомобили, с което се допълва автобусния транспорт и се 

подобрява качеството на цялостното транспортно обслужване на населението в 

община Мездра. 

      Състоянието на инфраструктурата има важно социално и икономическо 

значение за развитието на общината. Необходими са сериозни инвестиции за 

възстановяване и поддържане на пътната инфраструктура.  
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2.3.2.  Здравеопазване 

      Данните показват, че населението е обезпечено с болнична помощ с над 

средните показатели за областта, региона и страната. 

        В община Мездра функционират 1 многопрофилна болница, 1 

специализирана болница, амбулатории  и една медико-техническа лаборатория.  

2.3.2.1. „Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра“ 

ЕООД 

         „Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра“ ЕООД изпълнява 

ролята на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и 

хронични заболявания.    Предметът на дейност на лечебното заведение е 

определен при спазване правилата на чл. 19, чл. 20 и чл. 23 от ЗЛЗ, както следва: 

 Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични 

болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по 

следните основни медицински специалности: 

 вътрешни болести; 

 детски болести; 

 акушерство и гинекология; 

 хирургия; 

 неврология; 

 анестезия и интензивно лечение; 

 лабораторна диагностика; 

 ехографска диагностика; 

 рентгенова диагностика; 

 родилна помощ; 

 диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение. 

     Собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност е 

община Мездра, като правата на собственост на общината се упражняват от 

общинския съвет 

     Спазени са разпоредбите на търговския закон относно реда за  регистрация със 

заповед на Министъра на здравеопазването издадена въз основа на чл.101 от ЗЛЗ, 

общинската болница като публично здравно заведение е преобразувано в МБАЛ 

Мездра ЕООД. 

     Управлението на лечебното заведение се осъществява в съответствие със 

Закона за лечебните заведения и Търговския закон. Оперативният мениджмънт се 

осъществява от Управителят, който се подпомага от Медицински съвет, Съвет по 

здравни грижи и Специализирани комисии. 
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     Болницата разполага със съвременна и модерна апаратура във всички области 

на медицината: компютърен томограф (скенер) и мамографски апарат,  доплеров 

сонограф, холтер, велоергометър, ЕЕГ, фиброгастродуодентоскоп, ректоскоп и 

др. 

 В „МБАЛ – Мездра” ЕООД се работи по 12 медицински стандарти както следва: 

      1. Превенция и контрол на вътрешно болничните инфекции; 

      2. Акушерство и гинекология; 

      3. Педиатрия; 

      4. Нервни болести; 

           5. Анестезия и интензивно лечение; 

      6. Вътрешни болести; 

      7. Общи медицински стандарти по хирургия, невро хирургия, гръдна 

хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и 

лицево-челюстна хирургия. 

      8. Образна диагностика; 

      9. Клинична лаборатория; 

     10. Клинична потология; 

     11. Микробиология; 

     12. Здравни грижи. 

 

2.3.2.2.  "Специализирана болница за долекуване, 

продължително лечение и рехабилитация по вътрешни 

болести - Мездра" ЕООД 
         "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация по вътрешни болести - Мездра" ЕООД е лечебно заведение с 

междуобластни функции и с предмет на дейност: диагностика, лечение и 

рехабилитация на заболявания по следните профилни специалности: физикална 

и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, клинична лаборатория. 

Разположена е в Искърското дефиле в горска местност на тихо и спокойно 

място.          

        Лечебното заведение разполага със 80 болнични легла, разпределени в две 

терапевтични отделения: Отделение за физикална терапия и рехабилитация и 

Вътрешно отделение. Стаите са с 2 и 3 легла със самостоятелни санитарни 

възли. Отделението за физикална терапия и рехабилитация е оборудвано с 

необходимите уреди за последваща рехабилитация и максимално 

възстановяване на пациентите. 

       "СБДПЛРВБ- Мездра" ЕООД е построена на главен път Е-79 на по-малко 

от 100км от гр. София в близост до ЖП спирка Мездра- юг. Придвижването дo 

болницата става с влак до гара Мездра-юг или с такси от централната гара.      

В „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация по вътрешни болести – Мездра” ЕООД се работи по 2 

медицински стандарти както следва: 
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      1. Клинична лаборатория; 

      2. Вътрешни болести. 

2.3.3.  Образование  

      Образователната мрежа в Община Мездра се развива съобразно 

потребностите за възпитание и обучение на децата и учениците живеещи на 

територията на Общината.  

       Направена е оптимизация на училищната мрежа, като е създадена стройна 

организация за пълен обхват на деца и ученици, подлежащи на задължително 

обучение. Педагогическите колективи на училища и детски градини съвместно с 

общинската администрация и с подкрепата на ромски медиатори работят 

превантивно, за да няма отпаднали ученици и деца. За целта се провеждат срещи 

с родители от рисковите групи на които се разяснява ползата от редовното 

посещения на занятията. Обсъжда се включването на децата в извънкласни и 

извънучилищни форми в мероприятията на училища, детски градини и 

Общински детски комплекс. Съобразно техните желанията се разкриват 

множество клубове по интереси. 

            Децата и учениците  със специални образователни потребности са 

интегрирани в масовите училища и детски градини. 

На територията на Община Мездра функционират 8 учебни заведения и 5 

детски градини. От тях  две са средно образователни училища, две 

професионални  и четири са основни учебни заведения. 

 

СПРАВКА 

ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА 

 

Училище Град / село Общ брой- 

2012 

Общ брой- 2013 Общ брой -

2014 

СОУ „Иван Вазов” Мездра 392 408 436 

ОУ „Христо Ботев” Мездра 411 419 413 

ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий” 

Мездра 370 356 328 

ПГ по МСС Мездра 155 143 117 

ПГ „Алеко Константинов” Мездра 91 89 81 

СОУ „Св. Климент 

Охридски” 

Зверино 214 225 201 

ОУ „Хаджи Димитър” Елисейна 36 35 31 

ОУ „Васил Кънчов” Моравица 44 23 25 

 Общо: 1713 1698 1632 
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*средни училища 

Училище Град / село Общ брой- 

2012 

Общ брой- 2013 Общ брой -

2014 

СОУ „Иван Вазов” Мездра 392 408 436 

ПГ по МСС Мездра 155 143 117 

ПГ „Алеко Константинов” Мездра 91 89 81 

СОУ „Св. Климент 

Охридски” 

Зверино 214 225 201 

 Общо: 852 865 835 

 

* основни училища 

Училище Град / село Общ брой- 

2012 

Общ брой- 2013 Общ брой -

2014 

ОУ „Христо Ботев” Мездра 411 419 413 

ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий” 

Мездра 370 356 328 

ОУ „Хаджи Димитър” Елисейна 36 35 31 

ОУ „Васил Кънчов” Моравица 44 23 25 

 Общо: 861 833 797 

 

 

 

СПРАВКА 

ЗА  БРОЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МЕЗДРА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Детско заведение 2012г. 2013г. 2014г. 

1. ОДЗ 1 - Мездра 216 204 203 

2. ОДЗ 2 – Мездра 166 151 130 

3. ЦДГ 1 - Мездра 179 178 165 

4. ЦДГ 2 – Мездра 106 113 102 

5. ОДЗ – Зверино 107 88 82 

 Общо деца: 774 деца 734 деца 682 деца 
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2.3.4. Жилищни условия 

Общински жилищен фонд – жилищата, собственост на Общината , по своето 

предназначение са:  

 Общински апартаменти        54 бр. 

 Ведомствени апартаменти     5  бр. 

 Оборотни апартаменти          2  бр. 

 Резервни апартаменти           4 бр. 

 Общински къщи                    13 бр. 

 Оборотни къщи                       2 бр. 

   

                                                    Общо          80 бр.  

 Картотекирани и настанени граждани за периода от 2011 год. до 2014 год. 

 Картотекирани 2011 год.                 0 бр. 

 Настанени         2011 год.                 2 бр. 

 Картотекирани  2012 год                 3 бр. 

 Настанени          2012 год                 3 бр. 

 Картотекирани  2013 год.                3  бр. 

 Настанени          2013 год.                1 бр. 

 Картотекирани  2014 год.                9  бр. 

 Настанени          2014 год.                2 бр. 

 

      Лицата и семействата, които отговарят  на условията по чл. 12, ал. 1 от 

Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване 

под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, се подреждат в 

зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва: 

1 Първа – незаемащи жилищна площ и ползващи не по- малко от две 

години за жилища нежилищни помещения,  като бараки, изби, 

непригодни тавански помещения и други; 

2 Втора – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в 

санитарно- хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, 

освидетелствани по установения за това ред; 

3 Трета –  семейства, живеещи под наем въз основа на  свободно 

договаряне; 

4 Четвърта – заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.7 от 

Наредбата; 

 

      При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава 

предимство и се разпределят кандидатстващите в следните подгрупи: 

 Семейства с две и повече деца; 

 Самотни родители на непълнолетни деца; 

 Семейства, в които един от членовете е с призната инвалидност с над 90 %; 
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 Млади семейства; 

 Семейства или лица, които са живели по дълго време при тежки жилищни 

условия. 

 

       От направения анализ на посочените картотекирани и настанени граждани за 

периода от 2011г. до 2014г. се установява, че наличният Общински жилищен 

фонд е   недостатъчен. На този етап, за съжаление, финансовите възможности на 

Община Мездра не позволяват  да се увеличи жилищният фонд с ново 

строителство, а от друга страна като разходна част се явява предоставяне на 

жилища за закупуване от наематели, които  отговарят на условията съгласно 

чл.30  ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, 

за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд. 

Техническата инфраструктура не се отличава от тази на населените места 

от този тип. Водоснабдяването, електроснабдяването и съобщенията са добре 

развити. Във всички села на общината няма изградена централна канализационна 

мрежа, което е основен недостатък на техническата инфраструктура. 

            Обособени квартали с преобладаващо ромско население в гр.Мездра са 

кв.”Принчовец” и кв.”Лещака”.  Намират се в регулация, земята е общинска и 

частна собственост. Имат ел.захранване и вода, а пътят е бетонен. Живеят около 

50 семейства.   

            В населени места в общината, където има съсредоточени големи маси хора 

с ромско население, има обособени квартали на уязвими етнически малцинства 

със структурна бедност – Долна Кремена, Елисейна, Моравица, Крапец, 

Върбешница и Боденец. 

В повечето селища част от ромските семейства са закупили имоти и са се 

заселили в различни части на населеното място. 

В общината има недостиг на жилища, населението на общината обитава 

предимно собствени жилища. Същевременно голям брой жилища в селата са 

необитаеми и свободни, намират се в райони с неподдържана пътна мрежа, без 

отходни канали и са неблагоустроени, изоставени и полусъборени. Много 

семейства имат жилищни проблеми, произхождащи от лошите битови условия, 

липсата на финансови средства и многочленните семейства, живеещи в едно 

жилище. Горепосочените семейства са с деца. 

2.3.5. Заетост  

     Заетост осигурена от Община Мездра за период от  2012г. до 2014г.  

           

 2012г. -  498 лица с  осигурена  заетост 

НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” –  101 лица  

        - работник аварийни дейности при зимни условия – 93 лица 

                           *    62 до 01.04.2012г. 
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                           *    31 до 01.12.2012 г. 

        - работник КБД - 1 лица  

        - работник по благоустрояване - 3 лица  

        - работник по поддръжка – 4 лица 

 

Програма „Старт на кариерата” – 2 лица; 

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 5 

лица; 

ОП „РЧР” Проект Подкрепа за достоен живот” 

  - личен асистент – 48 лица 

ОП „РЧР” – „Социални услуги за достоен и независим живот в община 

Мездра”  

- домашни помощници – 26 лица 

- социални асистенти – 26 лица 

ОП „РЧР” – Проект „Нов избор, развитие и реализация”, Схема „Развитие” 

- помощник пътен строител – 108 лица   

- градинари – 98 лица 

- техник, еколог – 30 лица 

- спасител, бедствия аварии и катастрофи – 30 лица 

- работник изграждане и ремонт на покривни покрития – 10 лица 

Регионална програма за заетост  

   - озеленители 10 лица 

Програма „Нова възможност за заетост” – 3 лица 

Чл.52, ал.2 от ЗНЗ – 1 лице 

 

2013г. -  507 лица с  осигурена  заетост 

НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”  
       * до 31.03.2013г.  работник аварийни дейности при зимни условия –  57 лица 

       * от 23.09.2013г. работник аварийни дейности при зимни условия –  101 лица 

Програма „Старт на кариерата” – 3 лица; 

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 5 

лица; 

ОП „РЧР” Проект Подкрепа за достоен живот” 

  - личен асистент – 49 лица 

ОП „РЧР” – Проект „Нов избор, развитие и реализация”, Схема „Развитие” 

- помощник пътен строител – 74 лица   
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- градинари – 67 лица 

- техник, еколог – 30 лица 

- спасител, бедствия аварии и катастрофи – 29 лица 

- работник изграждане и ремонт на покривни покрития – 9 лица 

Регионална програма за заетост  

   - озеленители 20 лица 

НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”  

- 15 лица 

 

 

ОП „РЧР” – „Помощ в дома за жителите на община Мездра” 

- 5 лични асистента 

- 7 социални асистента 

- 25 домашни санитари 

- 2 – звено за управление 

 

Програма „Нова възможност за заетост”   - 2 лица 

Закон за насърчаване на заетостта 

       * чл. 52, ал. 2          -  4 лица 

       * чл.36а                   -  2 лица 

       * чл.41                     -  1 лице 

 

              2014г. -  447  лица с  осигурена  заетост 

НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”  
       * до 31.03.2014г.  работник аварийни дейности при зимни условия –  101 

лица 

       * от 28.11.2014г. работник аварийни дейности при зимни условия –  58 лица 

       * работник сезонен  по ремонтни и възстановителни дейности– 45 лица от 

26.05.2014г. до 26.08.2014г. 

       * КБД – 6 лица - до 01.08.2014г. 

Програма „Старт на кариерата” – 2 лица 

        * до 10.07.2014г. 

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 3 

лица; 

- ОЦСУД – 1 лице 

- Община Мездра – 1 лице 
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- Бариера /алея на кестените/ - 1 лице 

ОП „РЧР” Проект „Подкрепа за достоен живот” 

  - личен асистент – 87 лица 

ОП „РЧР” – „Помощ в дома за жителите на община Мездра” – 46 лица 

      * до 01.05.2014г. 

- 5 лични асистента 

- 7 социални асистента 

- 32 домашни санитари 

- 2 – звено за управление 

 

Програма „Нова възможност за заетост”   - 2 лица 

       * до 01.03.2014г. 

Закон за насърчаване на заетостта – 5 лица 

       * чл. 52, ал. 2          -  2 лица 

       * чл.36а                   -  2 лица  

       * чл.41                     -  1 лице 

 Регионална програма за заетост  

- озеленители 10 лица – до 01.10.2014г. 

 

ОП „РЧП” – „Подкрепа за заетост” 

    - работник поддръжка на пътища  20 лица -  до 28.10.2014г. 

 

ОП „РЧР” – „Моят дом в Мездра”  -  60 лица 

      * Персонал – 37 

1. Управител – 1 брой 

2. Социален работник – 4 броя 

3. Медицински фелдшер – 1 брой  

4. Медицинска сестра – 6,5 броя 

5. Психолог – 1 брой  

6. Възпитател - 5 броя   

7. Арт терапевт – 1 брой   

8. Трудотерапевт – 2 броя     

9. Детегледач - 12 броя 

10. Счетоводител – 1 брой 

* Подкрепящи дейности -23 

1. Консултант  - 1 брой 

2. Социални консултанти  - 3 брой 

3. Лекар, педиатрия – 1 брой 

4. Рехабилитатор  - 2 броя 

5. Педагог -2 броя  

6. Психолог - 1 брой   

7. Огняр-поддръжка  - 2  бройки  

8. Касиер -  1 брой 

9. Домакин -1 брой 

10. Завеждащ “Човешки ресурси” -1  

брой 
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11. Шофьор – 2 броя 11. Хигиенист -  4 броя   

12. Детегледач – 4 броя  

 

Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване  благосъстоянието на 

децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на 

Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо  пространство 2009-2014г. между Министерство на 

образованието  и науката и бенефициент Община Мездра. 

       - ромски медиатори – 2 лица 

 

2.3.6. Безработица 

 Безработни в община Мездра по години 

  2010 2011 2012 2013 2014 

            

Безработни/бр 1385 1414 1525 1521 1249 

 ниво на безработица /% 12.43 14.93 16.10 16.05 13.18 

жени 668 708 796 766 652 

Регистрирани до 29 г. 192 228 277 265 211 

% 13.9 16.2 18.1 17.5 16.9 

Висше 91 98 112 93 90 

% 6.6 6.9 7.3 6.1 7.2 

Средно 890 916 1012 1016 809 

% 64.2 64.8 66.4 66.8 64.8 

Основно 220 211 196 176 151 

% 15.2 14.9 12.8 11.6 12.09 

Начално 184 189 205 236 199 

% 13.3 13.4 13.5 15.5 15.9 

Продължително 

безработни/над 12 м. 436 417 508 572 602 

% 31.5 29.5 33.3 37.6 48.2 

 

 

Година към 

 

% безработица 

 

Бр. регистрирани 

01.01.2012г. 14,93% 1414 лица 

01.01.2013г. 16,10 % 1525  лица 

01.01.2014г. 16,05 % 1521 а 
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3.  Анализ на групите в риск/целеви групи в община Мездра 

 

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

Приемна грижа. Осиновявания. 

3.1.1. Деца, настанени в ДМСГД 

3.1.2. Деца, настанени в ДДЛРГ 

3.1.3. Деца, настанени в ДДМУИ 

 

Таблица 1 : Брой деца ново настанени в специализирани институции 

 

  Деца, настанени в ДМСГД 

 2012 2013 2014 

 общо за общината 3 5 1 

Деца, настанени в ДДЛРГ  

 2012 2013 2014 

общо за общината 4 1 0 

 

Деца, настанени в ДДМУИ 

 2012 2013 2014 

общо за общината 0 0 0 

3.1.4. Деца, настанени в резидентен тип услуги 

3.1.5. Деца, настанени в приемни семейства 

3.1.6. Осиновявания 

 

Таблица 2: Брои деца, настанени в резидентни услуги, приемни семейства и  

осиновени 

Деца, настанени в резидентен тип услуги 

 2012 2013 2014 

 общо за общината 0 0 0 
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Деца, настанени в приемни семейства 

 2012 2013 2014 

общо за общината 2 2 2 

    

Осиновени деца 

 2012 2013 2014 

общо за общината 3 5 5 

    

3.2. Деца в риск  

 

4.2.1. Деца с физически увреждания 

4.2.2. Деца с умствена изостаналост 

4.2.3. Деца с други увреждания 

 

 

Таблица 3: Брой деца с увреждания 

 

  Деца с физически увреждания 2014 

 общо за общината 141 
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4.2.4. Деца, изоставени на ниво родилен дом 

4.2.5. Деца в риск от отпадане от училище 

4.2.6. Деца с родители в чужбина 

4.2.7. Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 

4.2.8. Деца в многодетни семейства 

4.2.9. Деца на самотни родители 

4.2.10. Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска 

закрила 

4.2.11. Деца с противообществени прояви 

 

 

Таблица 4:Деца в риск 

 

Деца, изоставени на ниво родилен дом 

 2012 2013 2014 

общо за общината Н/П 3 2 

    

Деца в риск от отпадане от училище 

 2012 2013 2014 

общо за общината 16 18 5 

Деца с родители в чужбина 

 2012 2013 2014 

общо за общината Няма данни Няма данни 

Няма 

данни 

    

Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 

 2012 2013 2014 

общо за общината 8 5 6 

Деца в многодетни семейства 

 2012 2013 2014 
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общо за общината Няма данни Няма данни 

Няма 

данни 

Деца на самотни родители 

 2012 2013 2014 

общо за общината Няма данни 

Няма 

данни 66 

Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 

 2012 2013 2014 

общо за общината 3 2 7 

Деца с противообществени прояви 

 2012 2013 2014 

общо за общината 28 53 36 

3.3. Пълнолетни лица с увреждания 

3.3.1. Лица с физически увреждания 

3.3.2. Лица с психични заболявания 

3.3.3. Лица с умствена изостаналост 

3.3.4. Лица с деменция 

3.3.5. Стари хора с увреждания 

 

Таблица 5: Лица с увреждания 

Лица с физически увреждания 2014 

общо за общината 456 

Лица с психични заболявания 2014 

общо за общината 81 

Лица с умствена изостаналост 2014 

общо за общината 104 

Лица с деменция 2014 

общо за общината  

Стари хора с увреждания 2014 

общо за общината 2001 
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3.4. Лица, трайно настанени в институции 

3.4.1. Хора с увреждания, настанени в институции 

3.4.2. Стари хора, настанени в институции 

 

Таблица 6: Стари хора с увреждания 

Хора с увреждания, настанени в институции 

 2012 2013 2014 

общо за общината 6 4 1 

Стари хора, настанени в институции 

 2012 2013 2014 

общо за общината 1 4 0 

3.5. Общности и групи в неравностойно положение 

3.5.1. Безработни 

През годините не се наблюдава тенденция за намаляване на безработицата. 

На територията на община Мездра видно от таблицата по долу. 

 

01.01.2012г. 14,93% 1414 лица 

01.01.2013г. 16,10 % 1525  лица 

01.01.2014г. 16,05 % 1521 лица 

 

 Според степента на образование най- голяма е групата на безработни с 

начално или без образование, следвана от лицата с основно. Ниският 

образователен ценз лишава тези хора от реализация на пазара на труда. 

Осигурената заетост е предимно от Община Мездра по различни национални 

програми и  европейски проекти. Което не е никак малко, става въпрос за над 500 

работни места годишно. 

 

3.5.2. Етнически общности в неравностойно положение 

По данни от кметове и кметски наместници на територията на община 

Мездра,  

като не самоопределили се роми са 1488 видно от таблицата по долу. 

             В ромските общности са налице различни фактори, пораждащи бедността - 

ранното отпадане от училище, ниско образование или липса на професионална 

квалификация на голяма част от жителите, липса на трудови навици за част от тях, 
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ограничени възможности за заетост, лоши битови условия,  липса на достъп до здравни, 

социални, образователни услуги. 

Ромско население 

№ населено място общо роми от тях мъже от тях жени 

1 с. Боденец 130 71 59 

2 с. Брусен 114 54 60 

3 с. Върбешница 67 29 38 

4 с. Горна Бешовица 19 8 11 

5 с. Горна Кремена 120 80 40 

6 с. Долна Кремена 266 130 136 

7 с. Дърманци 0 0 0 

8 с. Елисейна 138 70 68 

9 с. Зверино 0 0 0 

10 с. Зли дол 0 0 0 

11 с. Игнатица 0 0 0 

12 с. Кален 30 15 15 

13 с. Крета 24 10 14 

14 с. Крапец 128 62 66 

15 с. Лик 60 29 31 

16 с . Люти брод 24 12 12 

17 с. Люти дол 16 9 7 

18 с. Моравица 186 98 88 

19 с. Оселна 0 0 0 

20 с. Ослен Криводол 34 19 15 

21 с. Очин дол 0 0 0 

22 с. Ребърково 43 24 19 

23 с. Руска бела 38 22 16 

24 с. Старо село 0 0 0 

25 с. Типченица 37 18 19 

26 с. Цаконица 2 1 1 

27 с. Царевец 12 5 7 

    1488 766 722 

 

3.5.3. Самотно живеещи стари хора 

            По данни от кметове и кметски наместници по населени места, самотно 

живеещите стари хора на територията на общината към 2014г. са 596 души. Те 

представляват рискова целева група, която има своите специфични потребности. 
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Много от тези хора са с ниски доходи, които живеят на прага на бедността и са в 

риск от социално изключване и изолация. Също така сред тях са и 

трудноподвижни лица и такива с хронични заболявания. Половината от тях 

живеят в по- отдалечените населени места на общината.  Трудно се снабдяват с 

медикаменти и с неща от първа необходимост, нямат равен достъп да 

обществените услуги и здравеопазване. 

 

Име Население 

(брой) 

Брой 

възрастни 

хора с 

увреж-

дания  

Брой 

самотно 

живеещи 

стари хора 

Град Мездра 12274   

Село Боденец 612 27 16 

Село Брусен 423 28 16 

Село Върбешница 303 12 28 

Село Горна Бешовица 129 20 25 

Село Горна Кремена 432 125 60 

Село Долна Кремена 498 7 17 

Село Дърманци 330 52 12 

Село Елисейна 410 7 17 

Село Зверино 1759 130 38 

Село Зли дол 97 5 10 

Село Игнатица 595 2 17 

Село Кален 77 4 23 

Село Крапец 340 44 21 

Село Крета 217 21 12 

Село Лик 327 25 23 

Село Люти брод 311 20 13 

Село Люти дол 204 19 21 

Село Моравица 754 22 7 

Село Оселна 454 15 25 

Село Ослен Криводол 85 6 19 

Село Очин дол 144 12 18 

Село Ребърково 315 20 3 

Село Руска бяла 322 14 18 

Село Старо село 116 17 31 

Село Типченица 377 33 48 

Село Царевец 323 15 20 

Село Цаконица 59 27 38 
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3.5.4. Деца с увреждания 

  По представени данни  от ДСП Мездра броят на децата с увреждания е  

141. В тази група са включени деца с физически, умствени, психически, сензорни 

и комплексни увреждания. 

Независимо от направените промени през последните години по отношение 

на подпомагането и предоставянето на услуги на родители, които отглеждат дете 

с увреждане, направеният анализ показва, че все още основните затруднения на 

родителите са от финансово естество (осигуряване на лекарства, консумативи, 

лечение, рехабилитация). В същото време потребностите на децата с увреждания 

са свързани и с възможностите за включване и реализация.  

4. Действащи социалните услуги на територия на община Мездра  

4.1. Социални услуги за деца в община Мездра 

4.1.1. Специализирани институции за деца и младежи 

С Решение № 781/05.05.2015г., считано от 01.06.2015г. на изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане е закрит Дом за деца и младежи с 

умствена изостаналост „Вяра, Надежда и Любов” гр. Мездра. 

4.1.2. Социални услуги в общността за деца  

           С решение  № 776 / 25.06.2015г. на Общински съвет –Мездра е създаден 

Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания  - Мездра, включващ 

деца и младежи с увреждания, деца без увреждания и лица с умствена 

изостаналост. 

  Комплексът е административно правна структура със социално 

предназначение, в която се предлагат социални услуги от резидентен тип и в 

общността, които имат за цел подкрепа на деца и семейства в риск, лица с 

умствена изостаналост, които са  в неравностойно положение. 

Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания – Мездра,  обединява 

в общ Комплекс относително самостоятелни социални услуги от резидентен тип, 

като единната структура осигуряваща ефективно използване на управленски, 

кадрови и друг потенциал.   

 Звено „Административно управление” 

 Център за настаняване от семеен тип  за деца и младежи  с увреждания-1 

/ЦНСТ-№1/ 

 Център за настаняване от семеен тип  за деца и младежи  с увреждания-2 

/ЦНСТ-№2/ 
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 Център за настаняване от семеен тип  за деца без увреждания-3 /ЦНСТ -

№3/ 

 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост №1/ ЗЖ-№1/  

 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост №2/ ЗЖ-№2/ 

 Преходно  жилище  

o Звено „Административно управление”  е разположено на 

партерния етаж на общинска сграда, с административен  адрес 

гр.Мездра, ул.”Манастирище” № 99. Като относително 

самостоятелни пространства на същия етаж се намира Преходно 

жилище и Кухня – майка. 

o Център за настаняване от семеен тип  за деца и младежи с 

увреждания - 1  /ЦНСТ № 1/ е делегирана от държавата социална 

услуга от резидентен тип разкрита на основание Заповед №РД 01-

1024 /23.06.2015г. на Изпълнителния Директор на АСП гр.София. 

 ЦНСТ № 1 се намира в гр.Мездра, ул.”Георги Кирков” № 34. Капацитет 12+2 

места /12 деца и младежи с увреждания и 2 места за спешни настанявания от 

общността/.  

        Център за настаняване от семеен тип № 1 е с площ на имота 2540 м2, 

застроена площ /ЗП/ - 549,5 м2, разгъната застроена площ/РЗП/ - 549,5 м2 и 

озеленяване – 65%. 

       Сградата е новоизградена и  представлява едноетажна структура с дневна 

зона, обособена като ядро и три спални зони, разположени периферно. Има 

единадесет спални помещения с по 1 легло и две спални с 2 легла. Спалните са 

оборудвани с гардероб, шкафове, единични легла или кошарки /в зависимост от 

нуждите на потребителите/, стол, бюро. Във всеки от спалните сектори има 

санитарен възел, който е оборудван с допълнителни приспособления за деца и 

младежи  с увреждания. Във всички помещения има паник-бутони и 

противопожарна система за известяване. Обособено е помещение за срещи с 

родители и зала за игри. Обзавеждането е съвременно и функционално с всички 

необходими уреди и принадлежности за бита. Изградено е дворно място с детски 

кът, пясъчник, пейки, алеи и тревни площи.  

o Център за настаняване от семеен тип  за деца и младежи с 

увреждания - 2  /ЦНСТ № 2/ е делегирана от държавата социална 

услуга от резидентен тип разкрита на основание Заповед №РД 01-1022 

/23.06.2015г. на Изпълнителния Директор на АСП гр.София. 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 

 

39 

 

ЦНСТ № 2 се намира в гр.Мездра, ул.”Никола Вапцаров” № 6. Капацитет 

12+2 места /12 деца и младежи с увреждания и 2 места за спешни настанявания от 

общността/.  

       Сградата е новоизградена и  представлява едноетажна структура с дневна 

зона и три спални зони разположени периферно. Има десет спални помещения с 

по 1 легло и две спални с 2 легла. Спалните са оборудвани с гардероб, шкафове   

единични легла или кошарки /в зависимост от нуждите на потребителите/, стол, 

бюро. Във всеки от спалните сектори има санитарен възел, който е оборудван с 

допълнителни приспособления за деца и младежи  с увреждания. Във всички 

помещения има паник-бутони и противопожарна система за известяване. 

Обособено е помещение за срещи с родители и зала за игри. Обзавеждането е 

съвременно  и функционално с всички необходими уреди и принадлежности за 

бита. Изградено е дворно място с детски кът, пясъчник, пейки, алеи и тревни 

площи.  

o Център за настаняване от семеен тип  за деца без увреждания - 3  

/ЦНСТ № 3/ е делегирана от държавата социална услуга от резидентен 

тип разкрита на основание Заповед №РД 01-1023 /23.06.2015г. на 

Изпълнителния Директор на АСП гр.София 

ЦНСТ № 3 се намира в гр.Мездра, ул.”Димитър Благоев” № 15. Капацитет 8  

места.  

     Сградата е новоизградена на два етажа.  Има дневна трапезария и кухня, 

дневната е на две нива, а трапезарията е оразмерена да поеме всички обитатели 

на къщата. От кухнята се излиза към групата за сядане на открито. На партера 

има една  спалня  с  баня, оразмерена и за инвалидни колички, снабдена с 

поддържащи ръкохватки за хора със специални нужди. Предвидено е перално 

помещение, както и склад за продукти с фризер, стая за посещения и офис. На 

второто ниво са разположени шест спални и две бани. Стаите са с покривно 

остъкляване, оборудвани са със съвременни мебели и достатъчно на брой 

шкафове. Сградата има изградена сигнална система и пожароизвестителна 

система. Пространството на коридора при стълбата е отворено към дневната на 

партера. Пространството около къщата е с изградени алеи и тревни площи. 

o Преходно жилище /ПЖ/ е делегирана от държавата 

социална услуга от резидентен тип разкрита на основание Заповед №РД 

01195/27.01.2011г. на Изпълнителния Директор на АСП гр.София 

ПЖ се намира в гр.Мездра, ул.”Манастирище” № 99. Капацитет 6  места.  

      Намира се на партерния етаж в сградата на бившия Дом за деца и младежи с 

умствена изостаналост. Сградата е общинска собственост. През 2009г. е 
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извършено преустройство на партерния етаж и от 01.01.2011г. е делегирана от 

държавата дейност –Преходно жилище. В близост до жилището е 

"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация по вътрешни болести - Мездра" ЕООД. Преходното жилище се 

състои от следните помещения: 

      - кухня –обзаведена с всички необходими домакински и ел. уреди; 

      - всекидневна –обзаведена със секционен шкаф, холна гарнитура, маса за 

хранене и столове; 

       - 3 бр. спални помещения оборудвани с по 2 бр. легла, нощно шкафче, 

гардероб; 

      - офис за служителите;  

      - стая на психолога с необходимото оборудване; 

      - 2 броя санитарни  възли.  

4.2. Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в община Мездра 

4.2.1. Специализирани институции за възрастни  

 

 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост №1 /ЗЖ №1/ 

е делегирана от държавата социална услуга от резидентен тип 

разкрита на основание Заповед №РД 0163/18.01.2008г. на 

Изпълнителния Директор на АСП гр.София. 

ЗЖ № 1 се намира в гр.Мездра, ул.”Манастирище” № 99. Капацитет 6  места.  

 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост №2 /ЗЖ 

№2/е делегирана от държавата социална услуга от резидентен тип 

разкрита на основание Заповед №РД 01-1127/14.07.2015г. на 

Изпълнителния Директор на АСП гр.София. 

ЗЖ № 2 се намира в гр.Мездра, ул.”Манастирище” № 99. Капацитет 8  места.  

4.3.  Специализарани социални услуги за стари хора  в община Мездра 

 

4.3.1.  Дом за стари хора – Мездра 

         Домът за стари хора  гр. Мездра е открит на 18.03.2009г., с капацитетът 20 

места - 10 жени и 10 мъже.  

         В него се  предоставя социални услуги извън обичайната домашна среда на 

лица в пенсионна възраст, които не са загубили способност да се придвижват 

самостоятелно, както и да се самообслужват . 
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         Услуги в общността за стари хора 

4.3.2.  Домашен социален  патронаж  - Мездра 

              Домашен социален патронаж (ДСП) Мездра, е разкрит през aприл 1987 

г.с капацитет 85 потребители. Поради непрекъснато увеличаване  на 

застаряващото  население на Общината в момента капацитета е 215 души с 16 

души обслужващ персонал. Домашен социален патронаж Мездра, обслужва гр. 

Мездра и 12 населени места на територията на Общината.   

           Цели - подпомагане на възрастни хора в тяхната естествена семейна среда, 

като им се доставя ежедневно топла, питателна храна 

           Мисия - задоволяване на ежедневните нужди и потребности на 

обслужваните лица, необходими за тяхното преживяване и оцеляване. 

4.3.3.  Общински център за социални услуги и дейности – Мездра 

          Във връзка с изменение и допълнение на ЗСП и ППЗСП влязъл в сила от 

01.01.2003г. с решение №393/22.01.03г. на Общински съвет Мездра  към Община 

Мездра е създаден Общински център за социални услуги и дейности 

/ОЦСУД/.Той е специализиран орган за извършване на дейности в областта на 

социалните услуги в общината. 

           За осъществяване политиката на общината, като активен и равностоен 

партньор, заинтересован в най-голяма степен от повишаване благосъстоянието на 

хората и подпомагането им за самостоятелно справяне в ежедневието, както за и 

повишаване качеството им на живот е създаден Общински център за социални 

услуги и дейности гр. Мездра /ОЦСУД/. 

          - Заведения за предоставяне на социални услуги в общността са: Домашен 

социален патронаж, Клуб на пенсионера, Клуб на инвалида, Бюро за социални 

услуги и Обществена трапезария с капацитет 90 потребители.  

 

4.3.4.  Клубове на пенсионера и инвалида 

          На територията на община Мездра са разкрити и функционират общо 16 

клуба на пенсионера и инвалида. Те са финансирани от общинския бюджет и са  

разположени в сгради собственост на общината. 

 - “Клуб на инвалида”  и “Клуб на пенсионера” организират социални контакти и 

предоставят възможности за активен живот на хората от третата възраст и лицата 

с определена степен на намалена работоспособност, с цел разнообразяване на 

живота им. 

         Дейността на клубовете е регламентирана в Наредба за организация и 

дейности на клубовете за пенсионери и инвалиди приета от Общински съвет-

Мездра. Към момента в 12 села на територията на Общината са изградени такива 

клубове, а именно: Върбешница, Царевец, Горна Кремена, Долна Кремена, 
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Зверино, Игнатица, Люти брод, Люти дол, Оселна, Руска бяла, Ребърково и 

Типченица . 

          Клубовете са основна услуга за социална интеграция и социално включване 

на голяма част от възрастните хора в риск, особено в малките населени места. Те 

водят активен социален живот, честват рождени дни, отбелязват празници и 

тържества, организират екскурзии, както и обменят опит със сродни клубове. 

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

образованието, здравеопазването, пазара на труда и други допълващи 

услуги 

 

    Информация за месечни, целеви и еднократни помощи, съгласно Закона за 

социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане на територията на 

общината, Закон за семейни помощи за деца и ПП, Закон за интеграция на хората 

с увреждания, Наредба РД07-5 от 16.05.2008. Предоставя се информация за 

тригодишен период 2012-2014., брой случаи, брой деца и сума. 

 

Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане 

2012г. 

Нормативно основание Брой 

случаи 

Брой деца суми 

Чл.9 232 279 153180 

Чл.16 24 - 4730 

 

2013г. 

Нормативно основание Брой 

случаи 

Брой деца суми 

Чл.9 283 309 165089 

Чл.16 23 - 4215 

2014г. 

Нормативно основание Брой 

случаи 

Брой деца суми 

Чл.9 289 313 164068 

Чл.16 34 - 7360 
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Правилник за прилагане на Закон за семейни помощи за деца 

2012г. 

Нормативно основание Брой 

случаи 

Брой 

деца 

суми 

Месечни помощи за деца/чл.7,1; 

чл.7,2;чл.7,8 и чл.7,9/ 

1941 2789 1089495 

Еднократни помощи по 

ППЗСПД/чл.5а,чл.6, ал.1 и 2; чл.6, 

ал.6/ 

        198 162 64750 

Месечни добавки за деца с трайни 

увреждания/чл.8д от ППЗСПД/ 

87 89 212835 

 

2013г. 

Нормативно основание Брой 

случаи 

Брой 

деца 

суми 

Месечни помощи за деца/чл.7,1; 

чл.7,2;чл.7,8 и чл.7,9/ 

1911 2743 1059347 

Еднократни помощи по 

ППЗСПД/чл.5а,чл.6, ал.1 и 2; чл.6, 

ал.6/ 

214 177 68450 

Месечни добавки за деца с трайни 

увреждания/чл.8д от ППЗСПД/ 

86 90 215306 

 

2014г. 

Нормативно основание Брой 

случаи 

Брой 

деца 

суми 

Месечни помощи за деца/чл.7,1; 

чл.7,2;чл.7,8 и чл.7,9/ 

1834 2654 1223000 

Еднократни помощи по 

ППЗСПД/чл.5а,чл.6, ал.1 и 2; чл.6, 

ал.6/ 

214 166 71900 

Месечни добавки за деца с трайни 

увреждания/чл.8д от ППЗСПД/ 

91 96 299752 

 

Закон за интеграция на хората с увреждания 

2012г. 

Нормативно Месечни Брой деца суми 
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основание добавки за 

социална 

интеграция 

Месечни 

добавки за 

социална 

интеграция 

5404 188 578225 

 

2013г. 

Нормативно 

основание 

Месечни добавки за 

социална интеграция 

Брой деца суми 

Месечни добавки 

за социална 

интеграция 

5750 227 616160 

 

2014г. 

Нормативно основание Месечни добавки за 

социална интеграция 

Брой деца суми 

Месечни добавки за 

социална интеграция 

6020 255 652816 

 

 

Наредба РД07-5 от 16.05.2008г. 

2012г. 

Нормативно 

основание 

Брой отпуснати целеви 

помощи 

суми 

Наредба РД07-5 от 

16.05.2008г. 

841 263932 

 

2013г. 

Нормативно основание Брой отпуснати целеви 

помощи 

суми 

Наредба РД07-5 от 

16.05.2008г. 

1015 331623 

 

2014г. 
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Нормативно основание Брой отпуснати целеви 

помощи 

суми 

Наредба РД07-5 от 

16.05.2008г. 

1035 391640 

 

 

Брой пълнолетни лица под линията на бедност – да се включат лица и 

семейства с достъп до целева помощ - отопление: 

1. Лица получаващи целеви помощи за отопление сезон 2009-

2010 г. 

949 

2. Лица получаващи целеви помощи за отопление сезон 2011-

2012 г. 

844 

3. Лица получаващи целеви помощи за отопление сезон 2013-

2014 г. 

1016 

 

Пълнолетни лица с увреждания към 31.12.2014 г. 

1. Лица с физически увреждания 456 

2. От тях, лица със сензорни увреждания 234 

3. Лица с множествени увреждания 2001 

4. Лица с умствена изостаналост 104 

5. Лица с психични заболявания 81 

 

Брой лица и /или семейства в неравностойно положение (към 31.12.2014 г.) 

1. Лица, получаващи месечни социални помощи 289 

2. Сам родител, отглеждащ дете/ деца 66 

3. Лица в остра жилищна нужда (картотекирани) 227 

4. Възрастни хора, обект на социално подпомагане – над 65 

г. 

10 

 

Стари хора, настанени в специализирани институции (СИ) 

1.Стари хора, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2011 

г. 

4 

2. Стари хора, настанени в СИ в същата община през 2012 г. 1 

3. Стари хора, настанени в СИ в същата община през  2013 г. 4 

4. Стари хора, настанени в СИ в същата община през 2014 г. 0 

 

1. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън 

общината, към         31.12.2011 г. 

4 

2. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън 

общината през 2012 г. 

2 

3. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън 4 
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общината през 2013 г. 

4. Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън 

общината през 2014 г. 

0 

5. Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, 2013 г. 12 

6. Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, към април 2014 

г. 

14 

 

Брой стари хора, ползващи социални услуги 

1. Стари хора, ползващи социални услуги, 2011 г. 20 

2. Стари хора, ползващи социални услуги, 2012 г. 20 

3. Стари хора, ползващи социални услуги, 2013 г. 20 

4. Стари хора, ползващи социални услуги, 2014 г. 20 

 

4.5. Възможност на община Мездра за финансиране на социални услуги. 

Капацитет за предоставяне на социални услуги. Достъпност и 

устойчивост на социалните услуги 

 

В община Мездра функционират 7 социални услуги (СУ) делегирани от 

държавата дейности, 1 социална услуга общинска дейност и 2 социални услуги. 

Социалните услуги са достъпни. Устойчивостта на социалните услуги 

делегирани от държавата дейности е гарантирана от осигурения от държавата 

финансов ресурс и утвърденото качество на предоставянето им.  

         Намерението на общината е да се разкрият социалните услуги  „Дневен 

център за деца с увреждания” и Център за обществена подкрепа, което е 

продиктувано от нуждата, след процеса на деинституционализацията. Общината 

притежава сграда, която е подходяща за реализацията на горепосочените услуги.  

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

самите потребители в развитието на социалните услуги  

          В община Мездра няма други доставчици на социални услуги освен Общината и 

Дирекция "Социално подпомагане". В бъдеще време ще се търси неправителствения 

сектор за публично-частно партньорство. 

5. Визия и цели 

5.1. Визия 

Общинската стратегия за социални услуги в община Мездра изразява 

стремежа за развитие и предоставяне на достъпни и качествени социални услуги, 

основно в семейна и близка до семейната среда от институции и организации, 
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работещи в мрежа, с качество и обхват, задоволяващи в максимална степен 

потребностите на всички рискови групи.  

Общинската стратегия ще насърчи взаимодействието между социалните и 

здравните услуги, включително и развитието на иновативни междусекторни 

услуги, които да осигурят възможност за социално включване и същевременно да 

имат превантивна роля по отношения институционализацията на лицата, както и 

прилагането на интегриран подход.  

В дългосрочен план Общинската стратегия за социалните услуги цели 

да превърне община Мездра в община с развита, модерна, ефективна 

система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, 

отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и 

непрекъснато подобряват своето качество. 

5.2. Ценности и принципи 

Стратегическият документ утвърждава следните принципи, ценности и 

подходи при планирането и предоставянето на социални услуги:  

 Солидарност и толерантност и прилагане на 

недискриминационни практики; 

 Зачитане на човешките права, съответствие на 

социалните услуги с добрите международни практики; 

 Интересите на детето и потребителите да бъдат водещи 

при планиране и предоставяне на социални услуги; 

 Равен достъп до услуги за всички рискови групи и 

уязвими общности, живеещи на територията на областта; 

        Основополагащите принципи при планирането и предоставянето на 

социални услуги са следните: 

1. Уважение към правата и достойнството на потребителите и включването 

им в процеса на вземане на решения – гарантиране правото на потребителя да 

избере подходящата за него услуга и доставчик, който да му я предоставя. 

Потребителите (и техните семейства) трябва да бъдат партньори в процеса на 

прехода от институционална грижа към услуги, предоставяни в общността. Те 

трябва да бъдат активно включени и консултирани в разработването, 

предоставянето и оценката на услугите, които получават. Специфичните 

потребности и изисквания на всеки индивид трябва да бъдат уважавани; 

2. Минимално ограничаване на личната свобода на лицето – лицето следва 

да бъде подкрепяно и стимулирано да развива потенциала си и да води независим 

начин на живот; 

3. Поставяне на потребителя в центъра на услугата – услугите да са 

ориентирани към самия потребител и към неговите променящи се социални и 
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здравни потребности, характер, интереси, история на живот и семейни 

обстоятелства, възможности и предпочитания. Тези характеристики са в основата 

на планирането и реализирането на грижите, развитието на персонала и контрола 

на качеството; 

4. Прозрачност – да се предоставя ясна, точна и изчерпателна информация 

и съвети на потребителите и потенциалните потребители за предлаганите услуги, 

тяхната цена и достъпност. Информацията да е надлежна и публично достъпна; 

5. Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички 

социални групи – всички граждани са равнопоставени и имат равен достъп до 

услуги; 

6. Достъпност – достъпна и адаптирана среда, осигуряване на качествени 

услуги на територията на всеки регион – изградена мрежа от стационарни и 

мобилни услуги; 

7. Устойчивост и дългосрочен ефект на постигнатите резултати – трайност 

и дългосрочно въздействие на постигнатите ефекти от реализираните политики; 

8. Партньорство и равнопоставеност на доставчиците на услугите – 

съвместни дейности на държавните органи на различни управленски нива близо 

до гражданите; активна роля на централните, регионалните и местни власти в 

организирането и финансирането на услугите; равнопоставеност на различните 

доставчици на дългосрочните грижи като участници в развитието на мрежата от 

услуги и като възможности за предоставянето им и кандидатстване за различни 

публични средства за финансиране; 

9. Ефективност и ефикасност на услугите – осигуряване на достъп, 

разнообразяване на услугите, предоставяне в координация, съобразяване с 

местните особености; 

10. Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за 

дългосрочна грижа – поставяне на акцент върху развитието на иновативни и 

интегрирани услуги, взаимстване на добри практики и модели в процесите на 

планиране и предоставяне на услугите; 

11. Междусекторно взаимодействие при предоставянето на социални, 

образователни и здравни услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности 

на потребителите; 

12. Превантивност на мерките – превенция на институционализирането, на 

излишната хоспитализация и рехоспитализация; 

13.Финансиране, ориентирано към потребителя – създаване на реални 

условия за развитието на ориентирани към потребителите услуги и прилагане на 

гъвкав подход при предоставянето и финансирането им; 

          14. Гражданско участие и диалогичност – участие и взаимодействие между 

всички заинтересовани страни в процеса на разработване и прилагане на 

политиката в областта за дългосрочна грижа. 
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Изведените принципи са практически ориентирани и се базират на 

основните принципи за социално включване и ефективна подкрепа. Те покриват 

всички аспекти на предоставянето на услуги в подкрепа на уязвимите групи. 

5.3. Общи и конкретни  цели и приоритети 

Общинската стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени 

социални услуги в община Мездра, интеграция на общности и индивиди, 

пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. За да се превърне в 

реалност Визията на Общинската стратегия, във всяко от избраните приоритетни 

направления са набелязани общи и конкретни цели и задачи. 

Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и  

деинституционализация на грижите за деца 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството като се 

предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и 

да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в 

специализираните институции, чрез: 

Конкретна цел 1.1. Превенция на изоставянето на децата и задържането  в 

биологичното семейство. 

Конкретна цел 1.2. Деинституционализация на грижата за децата. Утвърждаване 

качеството на услугите  от резидентен тип. 

Конкретна цел 1.3. Насърчаване на дейностите по приемната грижа в община 

Мездра. 

Конкретна цел 1.4. Подобряване на мрежата от социални услуги за деца 

Приоритетно направление 2: Грижа за лицата с увреждания и лица в 

рисковите групи 

Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на 

максимален брой хора от общностите в неравностойно положение и уязвимите 

групи, в т.ч. ромска общност в община Мездра  чрез: 

Конкретна цел 2.1.Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на 

хората с увреждания в семейна среда   

Конкретна цел 2.2. Подобряване на мрежата от  социални услуги в общността за 

лица с увреждания  и лица от рисковите групи 

Конкретна цел 2.3.Социална интеграция и социално включване на лица от 

рисковите групи 

Приоритетно направление 3: Деинституционализация и грижа за старите 

хора за по-добър и достоен живот 

Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички 

населени места в общината 
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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. 

Конкретн цел 3.2.Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена 

резидентна грижа в среда близка до семейната. 

Общите и специфичните цели във функционалните приоритетни 

направления на Общинската стратегия включват:  

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси  

Обща цел 4. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги 

чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско и 

вътрешно ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за 

предоставяне на услуги.  

Конкретна цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и 

организационния капацитет на общинско и вътрешно ниво за прилагане на 

интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно положение.  

Конкретна цел 4.2. Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за 

развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите 

изисквания и стандарти.  

Конкретна цел 4.3. Да се осигури по-високо заплащане или друг вид стимулиране 

на персонала, както и периодична психологическа подкрепа, която да включва 

първоначална подготовка: курсове за първа помощ; как да се освобождаваме от 

стреса; как да реагираме в извънредни ситуации с потребители на услуги; 

планове, подходи и необходими действия при аварии и природни бедствия.  

Приоритетно направление 5: Изграждане на между общинско партньорство 

и между секторно сътрудничество  

Обща цел 5: Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните 

ресурси чрез развитие на между общинско партньорство и между секторно 

сътрудничество.  

Конкретна цел 5.1. Да се стимулира между общинското партньорство в 

социалните услуги.  

Конкретна цел 5.2. Създаване на мрежи от социални услуги на областно и 

междуобщинско  ниво  

Конкретна цел 5.3. Да се утвърдят ефективни механизми за между секторно 

сътрудничество и развитие на смесени услуги.  

Конкретна цел 5.4. Повишаване на между секторното сътрудничество за опазване 

живота и здравето на специализирания и не специализиран персонал и 

повишаване на квалификацията на кадри в нови сфери на услугите и възникващи 

проблемни ситуации  

Конкретна цел 5.5. Превантивни подготовки за възникване на ситуации с 

мигриращи и емигриращи и изготвяне на планове за действие.  
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5.4.  Ключови индикатори за постиженията на Стратегията 

Постигането на целите на стратегията в рамките на следващите пет години 

трябва да  подобри качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите 

групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в 

ситуацията в община Мездра ще бъде измервана чрез система от качествени и 

количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните 

проблеми.  

Ключовите базисни индикатори за промяната в ситуацията ще покажат 

разликите при сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 

2020 г. 

Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от 

социални услуги на две нива – областно и общинско за периода от 2016 до 2020 

година. Конкретизирани са приоритетите на областно и общинско ниво, както и 

видовете услуги, които ще се развиват в община Мездра. Стратегията обхваща: 

 Развитие и усъвършенстване на съществуващите социални услуги през 

следващите 5 години (2016 – 2020); 

 Разкриване на нови и иновативни социални услуги за изведените 

приоритетни целеви групи; 

 Иницииране на между секторни „смесени” иновативни услуги и 

програми; 

Успоредно развитие на политики и мерки за социално включване в 

свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда), чрез 

които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават 

условия за ефективно функциониране на социалните услуги. 

5.5. Направления и приоритети на стратегията 

 Направления – структура на стратегията – представяне в какви направления 

са структурирани целите и мерките, които на практика обхващат пълния 

спектър на социалните услути в областта 

 Приоритети на общинската стратегия – какви са приоритетите във всяко от 

посочените направления. Приоритетни целеви групи 

За да се  постигне качествена промяна в социалната среда  и желаното бъдещо 

равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията е 

необходимо целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. В 

процеса на планиране те бяха идентифицирани с участието на всички 

заинтересовани страни въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в 

община Мездра. 

Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени  в 

съответствие  с идентифицираните потребности на рисковите групи и 

необходимостта от спешна намеса за решаване на критични социални проблеми 
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на жителите на общината. Приоритетните направления са групирани  в две 

посоки – отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на 

функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване. 

Политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и 

индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги, обособяването на интервенцията за децата и  

интервенцията за старите хора в отделни направления помага да се очертае 

спецификата на услугите в тези направления. 

Избраните проритетни направления за съдържанието на социалните услуги 

включват: 

1.Превенция на деца и семейства в риск 

Обхваща широк кръг от социални услуги в общността за деца и семейства в 

риск, насочени към превенция на рискови фактори за развитието на децата и 

уязвимостта на семействата, превенция на изоставянето накто и настаняването на 

деца в специализирани институции, развитие на приемната грижа и осиновяване, 

работа с деца с поведенчески проблеми, асоциално поведение и насилие, закрила 

на деца, жертви на насилие малтретиране и неглижиране, съдействие на деца, 

отпаднали или в риск да отпаднат от училище. 

  Реформата в сферата на социалните услуги която стартира през 2000 г. е 

насочена изцяло към деинституционализация и децентрализация на социалните 

услуги. От система за специализирани институции, предлагащи универсален 

подход към различните потребности и проблеми на хората, се премина към 

създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират 

предлаганите услуги към групите в риск и целят интегрирането им в социалните 

общности. Първоначално реформата стартира в сферата на услугите за деца, след 

което постепенно обхвана и услугите за лица от различни възрастови групи.  

2. Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги ще допринесе за  

изграждането и реализирането на един добър модел за подкрепа на пълнолетните 

лица в неравностойно  социално положение, посредством осигуряване на достъп 

до подходящи и качествени социални услуги в общността, без това да налага 

напускане на семейната среда и общност, да бъде подобрен достъпа до здравни 

услуги, образование, успешно интегриране и реализация на пазара на труда като 

усилията са насочени към съхраняване на човешкото достойнство и социалната 

справедливост. 

3.Деинституционализация на възрастните и грижа за старите хора 

Във връзка с изпълението на Националната стратегия за дългосрочна грижа на 

възрастните хора и хората с увреждания е необходимо поетапно 

преструктуриране на съществуващите или разкриване и развитие на нови 

социални услуги които да отговарят на реалните потребности.   
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Създаване на подходящи условия за предоставяне на грижи и услуги за 

старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на тази целева 

група. Цели се създаване на  услуги в среда близка до семейната с индивидуален 

подход към всеки потребител. 

4.Развитие на човешките ресурси 

Въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в общината може да се 

направи извода, че са налични квалифицирани кадри както за планирани 

социални услуги така и за съществуващите такива. Персонала нает в 

същесвуващите към момента социални услуги е в съответствие с изискванията, 

съгласно Методиката за определяне на длъжностите на персонала в 

специализцираните институциии и социалните услуги в общността. Необходимо 

е да  бъдат осигурени възможности за въвеждащо и поддържащо обучение, 

обмяна на опит и добри практики с цел развитие на капацитета на екипите 

ангажирани в управлението и предоставянето на социални услуги.  

Във връзка с развитието на човешките ресурси в общината все още не е 

използван целия капацитет и възможности в неправителствения сектор. 

Включването на неправителственият сектор в социалната сфера ще бъде 

предпоставка за развитие на човешките ресурси чрез иновативни методи и 

подходи. Като обща цел за развитие на конкретното направление е да се 

гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на 

необходимия капацитет за управление на общинско и вътрешно ниво и чрез 

осигуряване на компетентен персонал за предоставяне на услугите чрез 

конкретните цели: 

 Стимулиране развитието на административния и организационнен капацитет 

на  общинско ниво; 

 Осигуряване подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на 

професионална квалификация и умения в съотвествие с изискванията и 

стандартите; 

 Осигуряване на методическа и техническа помощ на доставчиците на 

социални услуги; 

 Осигуряване на системен контрол върху качеството на социалните услуги; 

 Осигуряване на обмен на добри практики между доставчиците на социални 

услуги, както на общинско, така и на областно ниво; 

5.5.1. Мерки и дейности по Направление 1: 

Приоритетно направление 1: Превенция на деца и семейства в риск 

Конкретна цел 1.1. Превенция на изоставянето на децата и задържането в 

биологичното семейство. 

Мярка 1.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и 

за задържане на децата в биологичното им семейство. 
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Община Мездра се характеризира с услуги с такова предназначение 

предимно в общинския център. В общината основната структура при грижата на 

деца е ДСП – Мездра -ОЗД.  

Превенцията на изоставянето и задържането на децата в семейството 

получава помощ от разкритите Центрове за обществена подкрепа, предоставящи 

социални услуги насочени към семейното консултиране, семейното планиране и 

подкрепа. Сформираните мобилни екипи на ЦОП позволяват достъпност на 

всички потребители до предлаганите социални услуги. 

Дейност 1.1.1.1.Дейностите по ранна превенция трябва да са насочени към: 

-Предоставяне на информация, социални и психологически консултации от 

социални работници, лекари от родилно отделение и лични лекари, правна 

подкрепа за младите майки в риск да изоставят детето си, посредничество за 

решаване на социални проблеми и насочване към подходящи социални услуги 

-Подкрепа на бременни жени за по-лесно протичане на бременността, 

раждане и задоволяване на първите потребности на новороденото. 

-Подкрепа за майките и семействата на новородени деца с увреждания. 

-Създаване на мрежа за обхващане на рисковите бъдещи майки по програма 

за ранна превенция. В тези дейности да бъдат активно включвани медиатори за 

консултиране на бременни и млади майки от ромската общност. 

За да се преодолее неравномерното разпределение на социалните услуги за 

превенция изоставянето на деца трябва да започне изпълнението на: 

Мярка 1.1.2. Стартиране на  социални услуги свързани с оказване на 

подкрепа на родители и деца –ЦОП 

-Община Мездра отчита потребност от бъдещо разкриване на Център за 

обществена подкрепа /ЦОП/ . 

-Във връзка с изготвения анализ се планира изграждане на социална услуга 

„Дневен център за деца с увреждания” в общината–където ще се предоставят 

ежедневни грижи, задоволяване на здравни, рехабилитационни, логопедични, 

трудотерапевтични нужди и психологична подкрепа. 

Мярка 1.1.3. Общински и областни програми и мерки за здравна 

профилактика семейно планиране и подкрепа за социално включване на 

семейства в риск 

В тези пограми се съгласуват действията по здравните грижи, смесените 

социално-здравни услуги, инициативи за здравна просвета и посредничество на 

НПО. 

            Дейност 1.1.3.1. Съгласуване на действията по здравните грижи, 

смесените социално-здравни услуги, инициативи за здравна просвета и 

посредничество на НПО. 

Дейност1.1.3.2. Организиране на информационни кампании и здравна 

просвета сред учениците в среден курс и младежите по въпроси за семейното 
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планиране и превенция на нежелана и ранна бременност. Те ще се изпълняват от 

НПО, РЗИ, здравни институции, училища като включват здравно-социални 

консултации за майки и семейства в риск,образователни програми и здравна 

просвета сред подрастващите и младежите в училищна възраст за намаляване на 

нежеланите рискови бременности. 

Дейност 1.1.3.4. Изработвавне на комплексни мерки за развитие на 

ресурсите на семействата в риск за отглежданае на децата-подкрепа чрез 

осигуряване на достъп до заетост, подобряване на жилищните условия с цел 

осигуряване на подходящи условия за отглеждане на деца. 

Мярка 1.1.4. Осигуряване на грижа при близки и роднини за 

изоставени и неглижирани деца, осигуряване на устойчива семейна грижа и 

възможност за трайно решаване на проблема за бъдещето на изоставеното 

дете. 

Дейност 1.1.4.1. Съвместни дейности на ОЗД, ЦОП за настаняване в семейства на 

близки и роднини на деца от СИ, изоставени деца и други деца в риск. 

Дейност 1.1.4.2. Установяване на контакти с роднините на близки на детето и 

мобилизиране на разширеното семейство за поемане на грижата за детето. 

Дейност 1.1.4.3. Консултации и подкрепа за изграждане на връзка между детето и 

разширеното семейство. 

Дейност 1.1.4.4. Подкрепа на семействата на роднините и близите  които 

отглеждат деца като мярка за закрила. Подкрепата се предоставя от ЦОП и 

включва подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за новородени и 

по-големи деца, чиито родители заявяват намерение за изоставяне и предоставяне 

на подпомагане /храна, дрехи, памперси / в случаи на тежки социални проблеми.  

Мярка 1.1.5. Предоставяне на услуги в подкрепа на осиновяването. 

Дейност 1.1.5.1. Консултиране, информиране, посредничество, мотивиране. 

Дейност 1.1.5.2. Обучение на кандидат-осиновители, чрез индивидуална и 

групова работа. 

Дейност 1.1.5.3. Подкрепа в следосиновтелния период за осиновители и 

осиновени. Услугите се предоставят от ЦОП, ОЗД, НПО с подкрепата на Съвета 

по осиновяване към РДСП Враца. 

Мярка1.2.2. Продължаване на дейностите и услугите предоставяните в 

резидентните услуги за деца в община Мездра. 

Новите социални услуги –ЦНСТ и ЗЖ  по проект „Детство за всички” в 

общината се предлагат услуги за съответните целеви групи с изразен 

индивидуален подход към всяко дете в среда близка до семейната.  

Тези социални услуги за деца са планирани да бъдат разкрити в 

предходната Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Мездра /2011-2015 г./. 
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Конкретна цел 1.3. Насърчаване на дейностите по приемната грижа в 

община Мездра. 

Мярка 1.2.5. Развитие на приемната грижа. 

Дейност 1.2.5.1. Подкрепящи дейности на общинско ниво: информационни 

кампании за популяризиране на приемната грижа на общинско ниво, подготовка 

на обучителни материали и обучение на приемните родители. 

Дейност 1.2.5.2. Подбор и наемане на професионални и доброволни приемни, 

семейства, настаняване на деца в приемни семейства в общината. 

Таблица: Развитие на приемната грижа в общината  – по данни от РДСП Враца 

Брой утвърдени приемни  семейства в т.ч доброволни и 

професионални 

Регистър на 

утвърдени 

приемни 

семейства  

/с натрупване/ 

 2012 2013 2014 към 31.10.2015 г. 

 за община Мездра 2 1 2 5 

 

Конкретна цел 1.4. Подобряване на мрежата от социални услуги за деца 

На територията на областта мрежата от социални услуги за деца поетапно 

се развива като наред с наложилите се във времето услуги –ЦОП, Дневни 

центрове, ЦСРИ се отчита необходимостта от подобряване на мрежата от 

социални услуги за деца в съответствие с националната и областна политика за 

социално планиране. 

Мярка 1.4.1. Разкриване на нови социални услуги за деца.  

Дейност 1.4.2.1. Разкриване на ЦОП с 20 места и Дневен Център за деца с 

увреждания в в гр Мездра , както и разкриването на ЦСРИ с 20 места.  

5.5.2.  Мерки и дейности по приоритетно направление 2 

Приоритетно направление 2: Грижа за лицата с увреждания и лица в рискови 

групи 

Основните идентифицирани проблеми на хората с увреждания са: 

-Недостига на здравни услуги и рехабилитация;  

-Липса на транспорт от селата към населените места където в близост се 

изпълняват услуги, съответно ограничен достъп на живущите в отдалечените села; 

-Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията;  

-Изолация на пазара на труда; 

-Ниски доходи на лицата и семействата;  
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-Социална изолация в общността;  

-Липса на дневна /почасова грижа;  

-Липса на подкрепа за семейството; 

Основните идентифицирани нужди са: 

-Предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация; 

-Изграждане на умения за независим живот; 

-Обучение за активно включване на пазара на труда; 

-Осигуряване на подкрепа за семейството; 

-Достъпна  среда; 

-Подкрепа и социално включване в общността. 

Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на 

максимален брой хора от общностите в неравностойно положение уязвимите 

групи, чрез: 

Мярка 2.1.1.Развиване на целеви общински политики/мерки за социално 

включване на хората с увреждания 

Дейност 2.1.1.1. Подобряване на инфракструктурата и осигуряване на достъпна 

среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и 

детски градини, предприятия и др. 

Дейност 2.1.1.2. Целеви мерки на Дирек;ция  Бюро по труда, общината и местните 

НПО за предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионална квалификация, 

обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право на работа. 

Дейност 2.1.1.3. Прилагане на общински и национални мерки  в общината за 

осигуряване на по-широки възможности за самостоятелен живот  на хората с 

увреждания-обучение, жилище, доходи, достъп до услуги и подпомагане. 

Дейност 2.1.1.4. Разработване и стартиране на нови форми на междусекторни и 

смесени социални услуги за активно включване на лицата с увреждания, с 

използване на индивидуален подход и насочени към подобряване на личните 

умения на лицата от уязвимите групи. 

Конкретна цел 2.2. Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за 

лица с увреждания и лица от рисковите групи 

Дейност 2.2.1. На територията на община Мездра се реализират следните 

социални услуги делегирани от държавата дейности за хора с увреждания, а 

именно 2 бр. Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, 2 бр. ЦНСТ за 

деца/лица с увреждания, преходно жилище. Анализът показа, че има 

необходимост от социални услуги в общността, а именно: личен асистент, 

социален асистент, домашен помощник, те не могат да задоволят потребностите 

на нуждаещите се лица към момента. 
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Мярка 3.3.4. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за 

социално включване на безработни, насочени към достъп до професионална 

квалификация, заетост и доходи. 

Дейност 3.3.4.1. Включване в програми на ДБТ, изпълнение на проекти за 

професионална квалификация и заетост, финансирани по действащи национални 

програми за заетост и оперативни програми за развитие на човешките ресурси. 

Дейност 3.3.4.2. Общински мерки за подкрепа на развитието на социалните 

предприятия и кооперации за осигуряване на заетост за трайно безработни и хора 

с увреждания. 

Мярка 3.3..5. Създаване на условия за интегриране на хора от ромските 

общности в неравностойно положение в община Мездра, чрез: 

Дейност 3.3.5.1. Осигуряване условия за работа на терен с ромската общност в 

ромските квартали. 

Дейност 3.3.5.2. Намаляване дистанцията между ромската общност и здравни, 

образователни и други институции.  

Дейност 3.3.5 .4. Повишаване здравната култура на рисковите ромски общности. 

Дейност 3.3.5.6. Създаване мотивация  на  ромските семейства за включване  и 

задържане в образователната система и повишаване степента на образованието. 
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Раздел В: План за действие 

6. Управление и координация на изпълнението на стратегията 

6.1. Структури за координация на областно и общинско ниво 

o Отговорности и роли в изпълнението на стратегията  

Ролите и задачите на общините и институциите на областно ниво, 

доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на 

Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги се определят от техните 

компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните 

дейности за посрещането им. 

6.1.1. Областен управител и Областен съвет за развитие 

Областният управител отговаря за изпълнението на Областната стратегия 

за развитие на област Враца, с която е свързана Областната стратегия за развитие 

на социалните услуги като секторна политика в област Враца. Планирането на 

общи мерки на областно ниво и на съвместни дейности в няколко общини, прави 

фигурата на областния управител ключова за осигуряване на съответствие между 

националните и местните интереси и за координацията между специализираните 

териториални звена на централното държавно управление по отношение 

прилагането на секторните политики. Областният управител разполага със 

значителна оперативна самостоятелност и многопластови функции и се явява 

ключова координираща фигура между управленските нива (държавно – местно; 

централно – териториално), от една страна, и от друга – между секторните звена 

на централната изпълнителна власт.  

Съгласно определените функции в рамковата нормативна уредба, областният 

управител има следната роля и отговорности в изпълнението на настоящата 

стратегия: 

 Внася проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 

обсъждане, съгласуване и за приемане от Областния съвет за развитие; 

 Координира работата на общините на територията на областта при 

разработването на общинските стратегии за развитие на социалните услуги; 

 Съвместно с РДСП Враца подпомага развитието на услуги в общността на 

междуобщинско и областно ниво, насочени към подкрепа за интегритета на 

семейства и общности и предотвратяване на рискове, водещи към социално 

изключване и изолация на индивиди и групи; съдейства на общините за 

развитие на политики и услуги, насочени към намаляване на дела на хората, 

настанени в специализирани институции; 

 Координира, контролира и сътрудничи с всички заинтересовани страни, за да 

се повиши ефикасността на услугите и да се осигурят равни възможности на 
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достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство 

и междусекторно сътрудничество. 

Функции във връзка с управлението на областното развитие има Областният 

съвет за развитие, който е колективен междуведомствен орган, председателстван 

от Областния управител. 

Областният съвет за развитие на област Враца е колективен 

междуведомствен орган, председателстван от областния управител, който също 

носи определени отговорности за развитието на социалните и междусекторните 

услуги на територията на областта: 

 Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие на социалните услуги; 

 Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество между 

съседни общини за осъществяване на съвместни дейности в изпълнение на 

дейностите, заложени в стратегията; 

6.1.2. РДСП и ДСП 

Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални 

поделения на АСП в областните административни центрове провеждат 

държавната социална политика на ниво област, а Дирекциите „Социално 

подпомагане“ на територията на всяка община по отношение на закрила на 

детето; рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и 

проучване на потребностите на населението в областта и в общините от социални 

помощи и социални услуги. 

6.1.2.1. Ролята на РДСП – Враца в изпълнението на Областната стратегия 

включва:  

 Изготвя съвместно с общините годишен план за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на социални услуги;  

 Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на 

Стратегията с подкрепата на областна администрация и общините; 

 Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на 

социални услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията; 

 Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални 

услуги и следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията;  

 Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени 

организации при осъществяването на планираните дейности в стратегията; 

 Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира 

програми за професионално развитие и квалификация и системен контрол 

върху предоставянето на социалните услуги, планирани в стратегията;  

 РДСП отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на 

СИ и тяхното изпълнение; РДСП носи отговорност за реформирането и 

преструктурирането на специализираните институции в област Враца; 
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 РДСП отговаря за създаването и дейността на работна група на областно ниво 

за консултиране и подкрепа на процеса на изготвяне на плановете; 

 Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира 

програми за професионално развитие и квалификация. 

Роля и отговорности на Дирекциите социално подпомагане: 

6.1.2.2. ДСП –  Мездра  (заедно с отделите си по Социална закрила и Закрила 

на детето) носят отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането 

на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги:  

 Правят предложения до кмета на общината за предоставяне на социални 

услуги в съответната община;  

 Правят предложения до РДСП – Враца 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; 

Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си по Социална 

закрила и Закрила на детето) имат отношение към всички заложени цели в 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги.  

Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за 

гарантиране на устойчивостта на изпълнението на областната стратегия чрез 

практическите възможности за осигуряване на средства за предоставяне на 

услуги като държавно-делегирана дейност.  

6.1.3. Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)  

Ролята на Държавната агенция за закрила на детето включва: 

 Оказва методическа помощ на областна управа, местни власти и 

администрация,  юридически и физически лица, осъщестяващи дейности по 

закрила на детето и на други държавни органи за реализиране и оценка на 

техните дейности при осъществяване на планираните социалните услуги в 

областната стратегия за децата; 

 Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;  

 Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за 

деца и семейства. 

6.1.4. Община  
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Общината отговаря за цялостното изпълнение на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги на своята територия. За тази цел се разработва, 

приема и прилага общинска стратегия за развитие на социалните услуги и план за 

действие.  

6.1.4.1. Роля и отговорности  на Общинския съвет: 

 Обсъжда и приема общинската стратегия/програма за развитие на социални 

услуги на територията на общината и годишния оперативен план за 

изпълнението й по предложение на кмета на общината; 

 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 Общинската 

стратегия.  

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

(откриване, закриване, разширяване, дофинансиране  и пр.). 

6.1.4.2. Роля на  кмета на общината: 

 Организира изработването на общинската стратегия и плана за развитие на 

социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията 

и и след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане я 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; 

 Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови 

източници за реализиране на конкретните общински дейности, планирани в 

общинската стратегия. 

6.1.4.3. Общественият съвет по социално подпомагане е консултативен 

орган към общината за осъществяване на сътрудничество, координация и 

консултация между община, централни държавни органи и доставчици на 

социални услуги с цел реализиране на социалната политика в конкретната 

общината.  

Местните власти носят конкретни отговорности също за инициирането и 

изпълнението на хоризонталните политики и мерки за социално включване. В 

този контекст, общините поемат и основната отговорност за изпълнението на 

мерки за социално включване, предвидени в Стратегията.  

 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 

 

63 

 

 

6.1.5. РИО  

Регионалният инспекторат по образованието – Враца отговаря 

съвместно с РДСП Враца и общините в област Враца за координиране и 

изпълнение на дейности за достъп до качествено образование на деца и ученици, 

реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно 

посещаващи училище ученици.  

РИО:  

 Участва в процеса на интегриране в системата на образование на децата с 

увреждания отглеждани в семействата;  

 Осигурява методическо ръководство на училищата за насочване на 

нередовно посещаващи училище ученици и деца с рисково поведение към 

отделите за закрила на детето и Центровете за обществена подкрепа.  

 Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на 

дейности съвместно с ЦОП и НПО за повишаване на мотивацията на 

учениците за задържане в училище и за запълване на свободното им време 

според индивидуалните им интереси; програми и проекти за превенция на 

рисковото поведение на деца; за реинтеграция в системата на образование 

на отпаднали деца, за задържането им в училище чрез участие в 

извънкласни дейности според индивидуалните им интереси и за наваксване 

на образователни пропуски; 

 Съдейства на общините при осъществяването на контрол върху 

обхващането на всички деца на територията на област Враца в 

предучилищна подготовка и възпитание и контролира  редовното 

посещение на ученици в училище.   

6.1.6. Дирекция „Бюро по труда“ 

Дирекция „Бюро по труда“ участва в планирането и изпълнението на 

програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск 

(възрастни с увреждания, младежи напускащи специализирани институции, 

младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, в това число хора от ромски 

общности в обособени квартали) и мерки за подкрепа на семействата на групи в 

риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в 

семейна среда). 

6.1.7. Регионална здравна инспекция – Враца 

Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и 

организира от Регионална здравна инспекция (РЗИ). РЗИ отговаря за 

координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, насочени към 

хората в риск на територията на община Враца. Създава база данни за здравни 

специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със зависимости, която се 

използва от ДСП за насочване и консултиране на клиенти в риск.  
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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 домовете за деца и хора с увреждания и 

стари хора във всички общини на област Враца.  

 

 

6.1.8. Неправителствени организации  

Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях 

участват в предоставянето на социални услуги, други допринасят за прилагането 

на принципите и философията на Стратегията като представители на 

гражданското общество и групите в риск в област Враца. С активното участие на 

НПО в процеса ще се подобри развитието на съществуващите услуги, 

застъпничество, обучение, партниране в управление на услуги.  

6.2. Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО  

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 

Областната стратегия за социалните услуги в област Враца. Основната цел на 

мониторинга е да се направи оценка на постигнатите резултати в съответствие с 

предварително поставените цели. С помощта на мониторинга по-ясно се 

идентифицират потенциалните пречки в реализирането на социалната стратегия, 

както и се създават възможности за изработване на конкретни механизми за 

тяхното преодоляване.  

Мониторингът се извършва за да подпомогне процеса на управление на 

стратегията.  

Основна задача на мониторинга е да се следи постигането на заложените 

цели и ефективността на стратегията в хода на нейната реализация. В резултат на 

осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни корекции в 

начина на изпълнение на стратегическия документ, като 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. 

6.2.1. 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 Мездра. 

2.Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по 

Стратегията на общинско ниво.  
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3.Да осигури актуализирането на Общинската стратегия при необходимост, 

подобряването на политиките за социално включване и постоянното 

усъвършенстване на социалните услуги и мерки. 

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на 

цялостна система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за 

общината и структурите, които изпълняват Стратегията. Препоръките за 

промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите 

потребители на услугите, осигурен от системата за мониторинг и оценка са 

задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията. 

6.2.2. Механизмът за периодичен преглед на настоящата Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги включва: 

 Трансформиране на Областния координационен екип и Звеното за 

мониторинг и оценка на ОСРСУ 2010-2015 година в Звено за мониторинг 

на ОСРСУ в област Враца 2016-2020 година. Запазва се състава на звеното 

за мониторинг, а именно: представители на Областна администрация 

Враца, координаторите за област Враца по проекта за социални услуги, 

общините на територията на областта, РИО, РЗИ, РДСП и дирекции 

социално подпомагане. По преценка на звеното, съгласно вътрешните му 

правила за работа е допустимо включването и на други членове в състава 

му, имащи отношение към социалните услуги; 

 Ежегодно изготвяне на мониторингов доклад за степен на изпълнението 

на стратегията от звеното за мониторинг. Докладът се изготвя всяка година, 

като се мониторира състоянието на социалните услуги през предходната 

година. Докладът се приема от звеното за мониторинг и се представя пред 

Областния съвет за развитие на област Враца. 

 Изготвяне на междинна оценка през 2018 година от външни експерти с 

препоръки за евентуални промени и актуализация на Стратегията (при 

осигурена финансова възможност за възлагане на оценката и предвид 

факта, че съгласно теоретичните постановки на стратегическото 

планиране, оценка на стратегическия документ се прави от външни, 

независими експерти и консултанти, а не от екипа пряко ангажиран с 

изпълнението и мониторинга на стратегията. Мониториращият екип 

може да организира и координира процеса по оценка на стратегията, но 

не и да участва в процеса по същество); 

 Актуализация на стратегията при необходимост, до края на 2018 година, 

от звеното за мониторинг или външни експерти; 

 Изготвяне на окончателна оценка на стратегията през 2020 година и 

подготовка на нова стратегия за следващия планов период; 

 Включване на всички заинтересовани страни при мониторинга и 

оценката на стратегията. 

 Публикуване на мониторинговите доклади и оценките на стратегията на 

електронната страница на Областна администрация Враца. 
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Основният подход, който остава в сила и от предходния планов период е 

мониторингът и 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. 

6.3. Основни етапи в изпълнението на стратегията  

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община 

Мездра обхваща 5-годишен период (2016 – 2020). 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява 

на общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в 

съответствие с техните компетенции и планираните дейности за развитие. 

Общината отговаря за цялостното изпълнение на стратегията на собствената си 

територия.  

1) Валидизиране на Стратегията на общинско ниво: 

 Изготвяне и приемане на Общинска стратегия; 

 Общински план за развитие на социалните услуги да е в съответствие с 

приоритетите, целите и принципите на Общинската стратегия  

2) Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали 

за обмен на информация. 

3) Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми 

на сътрудничество между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на 

Стратегията: 

 Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни на 

ниво община; 

 Осъществяване на информационни срещи и консултации между 

представители на общински съвет, общинска администрация, доставчици и 

други представители на общността; 

7. Ресурси 

7.1. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

Съществен фактор в развитието на социалните услуги и една от 

предпоставките за тяхната ефективност е кадровата осигуреност на действащите 

и предвидените за разкриване заведения за социални услуги. Общината има 

капацитет за управление и предоставяне на социални услуги, като ресурсите се 

комбинират и осигуряват координиране на дейностите и задачите в системата на 

социалното подпомагане, образованието, здравеопазване и др. Наред с това, 
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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. Подходяща квалификация и преквалификация 

трябва да придобият и общинските служители, които са отговорни за социалните 

дейности. 

Важно е да се обърне внимение на изграждането на капацитет за социални 

иновации, по-конкретно чрез подкрепа за взаимно обучение, изграждане на 

мрежи и разпространение и популяризиране на добри практики и методологии, 

което ще доведе до: 

• Разширяване на мрежата от подкрепящи услуги. 

• Развитие на капацитет на местно ниво за подкрепа на осъществяваната 

реформа в областта на социалните услуги. 

• Развитие на сектора на социалната икономика. 

Запазва се тенденцията от предходния планов период за формиране на 

партньорства с обучаващи организации и институции за организиране на 

обучителни курсове, финансирани по оперативните програми. 

7.2. Финансови и материални ресурси 

Основни източници на финансиране на социалните услуги са: 

1.Държавният (републиканският) бюджет; 

2.Собствени приходи (общински бюджет); 

3.Фондовете на Европейския съюз, които могат да се получават по проекти, 

финансирани чрез Оперативните програми на територията на страната, или пряко 

от централата на Европейския съюз; 

4.Национални и международни програми; 

5.Средствата, предоставяни безвъзмездно от физически и юридически лица; 

6.Други източници. 

В периода 2014-2020 г. България ще се възползва и от подкрепата на Фонда 

за европейско подпомагане на най-нуждаещите се. Той допълва съществуващите 

инструменти за сближаване и Европейския социален фонд, като насочи усилия 

към най-тежко засегнатите от бедността и недоимъка на храна, както и 

материалните лишения. Това ще стане факт благодарение предоставянето на 

нефинансова помощ под формата на храни и основни потребителски стоки за 

лично ползване на най-нуждаещите се, с помощта на партньорски организации.  

Европейският социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007-2013 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., е един от най-важните инструменти за подкрепа на 

политиките в сферата на социалното включване, както и за повишаване 
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ефективността и ефикасността в работата на персонала, предоставящ социалните 

услуги. 

Благодарение на ОП РЧР 2007-2013 г. бяха реализирани множество 

инициативи за интегриране на групите в неравностойно положение. Подкрепени 

са важни реформи в социалната сфера, сред които безспорно е реформата за 

деинституционализация на децата. ОП РЧР 2007-2013 г. има важен принос за 

подобряване достъпа до услуги в общността  и домашна среда за хората с 

увреждания, както и в развитието на социалната икономика. 

Към настоящия момент, едно от най-съществените неща при 

функциониране на социалните услуги, е все още силната зависимост на общините 

от републиканския бюджет, чрез който получават субсидии за делегираните от 

държавата дейности и изравнителна субсидия, чрез която се осигурява 

финансиране на местните дейности. В този смисъл е целесъобразно да продължи 

процесът на финансова децентрализация, за да може общините да постигнат по-

голяма самостоятелност в бюджетния план и неговото изпълнение. Това ще 

позволи по-гъвкаво да се управляват наличните финансови средства, тъй като ще 

има по-големи възможности за маневриране при решаването на съществуващите 

задачи на местно равнище.  

Също така самият процес на планиране е фокусиран повече към 

националните приоритети и проблеми, откъдето и по линията на които се 

получават преобладаващите средства за общински нужди. Общинският процес на 

планиране в голяма степен е предопределен от нормативни и организационни  

изисквания. В него местните средства са крайно недостатъчни. 

В тази връзка е необходимо да се търси по-нататъшно преструктуриране на 

общинските разходи, като се има предвид застаряващото население и 

обезлюдяването на някои населени места в общината, както и икономическата 

миграция на част от населението. 

Със стартиране на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. 

може да се очаква по-активно и целенасочено да се обвържат техните цели и 

задачи с потребностите на населението от социални услуги. В резултат на това 

една част от недостигащите средства за инвестиции, които държавният бюджет 

сега не може да осигури, ще могат по-широко да се финансират по мерки на 

новите оперативни програми.  

8. Комуникационна програма 

Важно условие за ефективното реализиране на Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги в община Мездра за периода 2016-2020 г. е 

предоставянето на пълна и обективна информация за дейностите в стратегията. 

Реализирането на стратегията ще се съпровожда от различни информационни 

мероприятия, които ще осигурят нейната публичност, както в процеса на 

разработване, така и по време на реализация. 
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8.1. Цели, задачи и методи 

8.1.1. Комуникационната програма се основава на следните основни 

принципи: 

Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на дейностите 

по Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.; 

Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и 

екипност в комуникационния обмен. 

Координация с други стратегии, програми, планове за развитие, изпълнявани от 

държавната и местната власт; 

Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация до 

най-голям брой заинтересовани лица, като основните целеви групи са: 

 Потребители на социални услуги 

 Приоритетни целеви групи на общинската стратегия за социални услуги 

 Широката общественост 

 Неправителствени организации 

 Доставчици на социални услуги 

 Териториални структури на държавните органи и институции  

 Органи и институции на държавната и местната власт 

 Изпълнителни агенции 

 Медии 

8.1.2. Основните цели на комуникационната програма на Общинската 

стратегия за развитие на социални услуги в община Мездра са: 

 да представи и популяризира сред широката общественост и 

заинтересованите страни резултатите, ползите и положителните ефекти 

от изпълнението на Общинската стратегия; 

 да се привлече общественото внимание и спомогне за изграждане на 

обществена подкрепа към политиките на социално включване; 

 да допринесе за повишаване на чувствителността в обществото към 

проблемите на децата и семействата в риск, към уязвимите общности и 

изключените групи, към техните потребности и възможности за решаване 

на проблемите им, както и към въпросите, свързани с толерантността, 

социалната интеграция, равни права и др. 

8.1.3. Механизмите и подходите, които ще се прилагат при изпълнението на 

комуникационната програма включват: 

 Ефективно използване на различни начини и форми за комуникация и 

представяне на Общинската стратегия за развитие на социални услуги. 

 Партньорство с медиите. 

 Изграждане на адекватна информационна среда чрез:  

o Подаване на достатъчна информация в общественото пространство; 
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o Търсене на отзвук и обратна връзка от разпространената информация; 

8.1.4. Основни комуникационни техники: Комуникационната програма 

се основава върху няколко основни форми: директна комуникация, комуникация 

чрез масовите медии, комуникация чрез Интернет и работа с партньори.  

8.1.4.1. Директна комуникация цели да предостави възможност на 

заинтересованите страни и на широката общественост да споделят своите 

мнения, гледни точки и предложения.  

     8.1.4.2. Комуникация чрез медиите: Редовно предоставяне на информация 

относно изпълнението на Общинската стратегия за социалните услуги чрез: 

 съобщения за медиите; 

 неформални работни срещи;  

 публикации в медиите за разпространяване на информация относно 

популяризиране на визията, целите и приоритетите на общинската 

стратегия.  

8.1.4.3. Комуникация чрез Интернет и информационни материали. 

Поддържане и актуализиране на информацията за Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги в сайтовете на партньорите и на заинтересованите 

страни.  

8.1.5. Работа с партньори. При изпълнението на стратегията ще се търси 

съгласуване и взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в 

разработването на стратегията и за нейното изпълнение. Комуникационната 

програма ще подкрепя инициативи на гражданското общество, стимулирани от 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, както и инициативи на 

читалища и местни НПО, насочени към групи, които трудно могат да бъдат 

достигнати чрез средствата за масово осведомяване. 

8.2. Оперативно изпълнение на комуникационната програма 

 

 Периодично подаване на достатъчна информация в общественото 

пространство;  

 Организиране на пресконференции, публикации в медиите за запознаване 

на заинтересованите страни и широката общественост с текущите дейности 

от Стратегията; 

 Изработване на информационни и комуникационни материали;  

 Публикуване на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 

2016-2020 г. на сайта на Община Мездра 
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Социални услуги 

 

 

Приложение: 

№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  

и брой 

Община Мездра 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-

жение 

Статус - 

налична / 

нова (година 

за 

стартиране) 

Източник на финансиране 

 Целеви групи Териториален 

обхват 

2016г. 
    

I.Социални услуги, функциониращи на територията на общината 

1. ЦНСТ за деца 

и младежи с 

увреждания  

Деца и младежи с 

умствена 

изостаналост, 

изведени от 

ДДМУИ 

Изведени деца 

и младежи от 

СИ-ДДМУИ, в 

последствие от 

цялата страна 

2бр. – 

14 

места 

или 

общо 28 

места 

Постоянна грижа, 

предоставяна в среда близка 

до семейната, социализация; 

задоволяване на различни 

видове потребности. 

гр. Мездра  Налична  ДДД 

/делеги-

рана от 

държавата 

дейност/ 

2. Защитено 

жилище  за 

лица с 

умствена 

изостаналост 

Лица с умствена 

изостаналост, 

изведени от 

ДДМУИ 

Изведени лица 

от СИ-ДДМУИ, в 

последствие от 

цялата страна 

1 бр. – 8 

места  

Постоянна грижа, 

предоставяна в среда близка 

до семейната, социализация; 

задоволяване на различни 

видове потребности. 

Гр. Мездра  Налична  ДДД 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  

и брой 

Община Мездра 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-

жение 

Статус - 

налична / 

нова (година 

за 

стартиране) 

Източник на финансиране 

 Целеви групи Териториален 

обхват 

2016г. 
    

3 ЦНСТ за деца 

и младежи без 

увреждания  

Деца и младежи 

без увреждания, 

изведени от 

ДДЛРГ 

Изведени деца 

и младежи от 

СИ-ДДЛРГ, в 

последствие от 

цялата страна 

1 бр. – 8 

места  

Постоянна грижа, 

предоставяна в среда близка 

до семейната, социализация; 

задоволяване на различни 

видове потребности. 

Гр. Мездра  Налична  ДДД 

4. Защитено 

жилище за 

лица с 

умствена 

изостаналост 

Лица с 

увреждания на 

възраст над 18 

години, 

отглеждани в 

семейна среда 

 община Мездра 1 бр. – 6 

места 

Дневна грижа, 

специализирана помощ, 

консултиране и подкрепа, 

терапевтични дейности. 

Гр. Мездра,в 

самостоятел-

на база 

Налична 

 

ДДД 

5. НП„АХУ” ЛА Лица с уврежда-

ния или стари 

хора с трайни 

увреждания, или 

с тежко здраво-

словно състояние, 

които не могат 

или са в невъз-

можност да се 

обслужват сами. 

Мездра 17 бр. Осигуряване на грижи в 

семейна среда на старите 

хора, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си, като 

успоредно се осигурява 

заетост на лицето от 

семейството, което го 

обгрижва. 

Мездра и 

населените 

места в 

общината 

Налична ДДД 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  

и брой 

Община Мездра 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-

жение 

Статус - 

налична / 

нова (година 

за 

стартиране) 

Източник на финансиране 

 Целеви групи Териториален 

обхват 

2016г. 
    

6.  Преходно 

жилище за 

лица с 

увреждания 

Лица с 

увреждания на 

възраст над 18 

години, изведени 

от СИ за 

отглеждане в 

среда, близка до 

семейната 

община Мездра 1 бр. – 6 

места 

Дневна грижа, 

специализирана помощ, 

консултиране и подкрепа, 

терапевтични дейности с цел 

придобиване умения за 

социално вграждане. 

Гр.Мездра Налична ДДД 

 

7. Домашен 

социален 

патронаж 

Самотно живеещи 

стари хора с 

увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването

които имат нужда 

от грижа в 

семейна среда 

Самотно живеещи 

стари хора в 

отдалечени 

населени места 

без достъп до 

услуги. 

Община Мездра 215 бр. Дейности за доставка на 

храна по домовете на 

потребителите. Мобилна 

услуга за обхващане на 

селата . 

Разширяване на 

традиционните дейности на 

патронажа към обгрижване в 

дома, посредничество, помощ 

в домакинството и други. 

гр. Мездра и 

населените 

места от 

общината 

Налична Общински 

бюджет с 

дофинан-

сиране 

8. Дом за стари 

хора 

Възрастни хора в 

невъзможност 

сами да се 

обслужват и с 

изчерпана 

Община Мездра 1 бр. – 

20 места 

Подпомагане на възрастните 

хора да водят самостоятелен 

начин на живот. 

Община 

Мездра 

Налична ДДД 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  

и брой 

Община Мездра 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-

жение 

Статус - 

налична / 

нова (година 

за 

стартиране) 

Източник на финансиране 

 Целеви групи Териториален 

обхват 

2016г. 
    

възможност  на 

семейната среда 

9. Клуб на 

пенсионера и 

инвалида – 

общинска 

дейост 

Пенсионери / 

инвалиди които 

нямат сериозни 

здравословни 

проблеми и се 

обслужват сами 

 населени места 

в общината 

 

13 броя Осигуряване на лични и 

социални контакти 

Информиране и консултиране 

–социално, здравно, правно. 

В 

определени 

населени 

места в 

общината 

Налични от 

предишни 

години 

Общински 

бюджет с 

до-

финансира

не 

10 ОП РЧР – 

Проект 

„Независим 

живот в 

община 

Мездра” 

Деца и лица с 

увреждания  и 

възрастни хора 

над 65 години в 

невъзможност са 

се обслужват 

сами. 

Мездра 10 

лични 

асистен-

та 

10 

социал-

ни 

асистен- 

та 

17 

домаш-

ни 

помощ-

ници 

 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда на деца и 

стари хора, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си, като 

успоредно се осигурява 

заетост на лице, което го 

обгрижва. 

Мездра и 

населените 

места в 

общината 

Налична ОП „РЧР“ 

 

ІІ.Социални услуги, предлагани за откриване или преструктуриране на територията на общината през 2016г. 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет  

и брой 

Община Мездра 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на 

услугата 

Местополо-

жение 

Статус - 

налична / 

нова (година 

за 

стартиране) 

Източник на финансиране 

 Целеви групи Териториален 

обхват 

2016г. 
    

1. Център за 

социална 

рехабилитация 

и интеграция 

за деца/ 

младежи с 

увреждания 

Деца/младежи от 

ЗЖ,ПЖ, НЖ, ЦНСТ 

и деца от 

общността  

Община Мездра 1бр. – 

20 места 

Рехабилитация и социална 

интеграция на деца/младежи. 

гр. Мездра  Нова  По проект 

или ДДД 

2. Дневен център 

за 

деца/младежи 

с увреждания 

със седмична 

грижа 

Деца/младежи от 

ЗЖ, ПЖ, НЖ, 

ЦНСТ и деца от 

общността 

Община Мездра 1бр. – 

20 места 

Комплекс от социални 

услуги, които създават 

условия за обслужване на 

потребителите-седмична 

грижа, свързана с 

предоставяне на храна, 

задоволяване на ежедневни, 

здравни, рехабилитационни и 

др. потребности, както и 

потребностите от 

организация на свободното 

време и личните контакти. 

гр. Мездра  Нова  По проект 

или ДДД 

3. Център за 

обществена 

подкрепа 

Деца и родители Община Мездра 1 бр. – 

20 места 

Центърът ще осъществява 

социални услуги свързани с 

оказване на подкрепа на 

родители и деца, насочени 

към семейното консултиране, 

семейното планиране и 

подкрепа.  

Гр. Мездра  Нова  По проект 

или ДДД 
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