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Увод 

Анализа и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Георги Дамяново е 

етап от процеса на оценка на социалните услуги на областно ниво и включване в 
разработването на Карта на социалните услуги в Област Монтана за периода 2011- 2020 г. 
Общинското планиране се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни 
- Дирекция „Социално подпомагане” – Чипровци, Дирекция „Бюро по труда”- Монтана,  
РПУ – участък Г. Дамяново, Общински съвет, МКБППМН, представители на целевите 

общности, НПО  и рисковите групи. 
Със Заповед № № 10 от 06.01.2023 г. на Кмета на община Георги Дамяново е назначен 

Съветът по въпросите на социалните услуги, която подпомага и координира дейностите по 

събиране на информация, планиране и привличане на широк кръг участници от 

заинтересованите страни в процеса на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от 
социални услуги в община Георги Дамяново. На проведените отворени дни в Общината е 

обсъждана потребността на населението от социални услуги и по съответните населени 

места 13 на брой. 
Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на работна група назначена със 
Заповед № 361/08.12.2022 г. на кмета на община Георги Дамяново и обобщава резултатите 
от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в общината, проведено 

през месеците от декември 2022 г. до януари 2023 г. Проучването е извършено с активното 

участие и приноса на представители на всички заинтересувани страни в общината. 
Обобщените изводи от анализа на социално-икономическата ситуация, в която живеят 

рисковите групи и уязвимите общности, оценка на техните потребности и възможности за 

развитие са обсъждани с Кмета на общината, с ръководителите на социалните услуги на 

територията на общината, с представители на Дирекция „Социално подпомагане” 

Чипровци и НПО организации. 
Считаме, че този анализ ще допринесе за установяване на реалните потребности от 

социални услуги за подобряване качеството на живот на населението на община Георги 
Дамяново. 

 

1. Методология 

Проучването на ситуацията в община Георги Дамяново е фокусирано върху нуждите 

от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално икономическите проблеми, 
политики  и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в 
общината. 

На основание Постановление № 133 от 6 април 2021 г. за приемане на Наредба за 
планирането на социалните услуги  е подготвена настоящата оценка на потребностите от 
определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и 
областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява 
изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в 
Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги. 

1.1 Цели  
Целите на проучването са: 
 Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели осигуряване на 

равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата 
на територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната 
политика; 
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 Определяне на рисковите групи – какви са техните характеристики, брой и 

териториално разположение; какво е отражението на рисковите фактори върху тях; 
 Анализиране на социалните услуги действащи към момента на територията на община 

Георги Дамяново и определяне на потребностите на общината от социални услуги на 
общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния 
бюджет; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се 
осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет 

 Оценяване на възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на 

идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за 

преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска. 
 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно 

ниво, които се финансират изцяло или частивно от държавния бюджет; 
  

 

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, 
демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Георги 
Дамяново като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните 

услуги. Потърсена е обратна връзка и за нагласите и очакванията на заинтересованите 

страни – териториални структури на АСП, граждански организации, доставчици и 

потребители на социални услуги. В географско отношение обхватът на проучването 

обхваща територията на община Георги Дамяново, като се обръща специално внимание на  
малките населени места, където живеят малобройни рискови групи. 

 

 

1.2 Методи и източници на анализа 

Работната група работи на доброволен принцип, мотивирана 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 Георги Дамяново. В процеса на събиране на информация се 
включиха представители на всички заинтересовани страни от Общината.  

Използваните методи за събиране на информация включват: 

• Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно  ниво и 

от АСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие); 
• Статистически бази - данни, редовно събирани и актуализирани от: 

- институциите на общинско ниво - ДСП, РУО на МОН, РЗИ,   ДБТ, НСИ, 
НЕЛК ; 

- общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, 
образователни и хуманитарни дейности и др., 

- Дирекция „Социално подомагане“ – гр. Чипровци; 

- Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, РПУ и др.; 
• Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите  

социални услуги в община Георги Дамяново –  ЦНСТДБУ както и социални услуги в 

общността –  „Топъл обяд“, „Асистентска подкрепа“, „Механизъм лична помощ”.  
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• Училище, лични лекари и др., които разполагат с информация за състоянието на 

свързаните сектори със социалните услуги. 
• Национален статистически институт 

 

Използваните методи за събиране на информация включват: 
• Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически документи 

на областната и местната администрация (като стратегии, дългосрочни програми и 

планове за развитие); 
• Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от 

общинската администрация и местно-базираните държавни институции; 
• Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на ключови 

рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора” по места (като 

кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села) ; 

• Посещения на място от екипа на планирането за наблюдение, срещи и дискусии с 

представители на общности, областна администрация, услуги, териториални структури 

на АСП, НПО, целеви общности и групи в риск. 
 

2. Показателите в общината по критериите за социални и интегрирани 
здравно-социални услуги 
 

№ Наименование на критерия  Данни за 
община Георги 
Дамяново 

(брой) 
1 общ брой на населението   2155 

2 общ брой на пълнолетните лица 1885 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст  152 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст   744 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания  343 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 
възраст  

 7 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.  78 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания  1411 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 
трудоспособна възраст  

130 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 
домашна среда  

 7 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда  

 1094 

12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст   152 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства  20 

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

 20 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 
затруднения 

 30 
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16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

 30 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания      194  

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

 194 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция  11 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 
самообслужване, живеещи в домашна среда 

11 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания 8  

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 
невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

 8 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

 

744 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 
в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 
среда 

 1539 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 
увреждания 

 7 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ 

 37 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 
трайни увреждания с определена чужда помощ 

37 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за самообслужване 

744 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 
надтрудоспособна възраст в невъзможност за 
самообслужване 

744 

Източник на информация: Дирекция „Социално подпомагане“-Чипровци и 
Национален статистически институт. 

 

3. Съществуващи социални и интегрирани здравно-социални услуги на 
територията на общината 

     Към момента на изготвяне на анализа съществуващите социални и интегрирани здравно 
социални услуги на територията на община Георги Дамяново са: 

 Асистентска подкрепа – с. Георги Дамяново с капацитет 17 потребителя; 
 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с капацитет 15 

потребителя; 

 „Топъл обяд“ с капацитет 200 потребителя; 

 „Домашен социален патронаж“ с капацитет 150 потребителя; 

 „Механизъм лична помощ“- 22 броя потребители; 
 

3.1.Социални услуги 
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3.1.1.Социални услуги – делегирани от държавата дейности 
 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

Място Целев
а 
група 

Бро
й 
мест
а 

Посочва 
се 
средногод
ишна 
заетост за 
2022 г. в 
брой. 

Извършвани дейности, 
съотносими към услугите 
по чл. 15 от ЗСУ 

Териториален 
обхват 

Адрес: 

с. Гаврил 
Геново, 

ул.” 

Седемнаде
сета” 

№37А.  

Деца 
до 20 
г. 

15 13 1. резидентна грижа; 
2. информиране и 
консултиране  
3. застъпничество и 
посредничество; 
4. обучение за придобиване 
на умения. 

Област Монтана 

 

Асистентска подкрепа 

Място Брой 
субсидира
ни 
потребител
и 

Брой 
обслужв
ани лица 

Брой  
чакащи  
лица 

 

Брой 
асистент
и 

Брой 
лица, 
админист
риращи 
услугата 

Териториален 
обхват 

Адрес: 
Община 
Георги 
Дамяново, 
ул. 
„Единадесе
та” № 2, 
общ. 
Георги 
Дамяново, 
обл. 
Монтана 

17 17 4 15 2 с. Георги 
Дамяново, с. 
Видлица, с. 
Чемиш, с. 
Каменна Рикса, 
с. Гаврил 
Геново, Меляне, 
с. Главановци, с. 
Копиловци, с. 
Говежда и Дълги 
дел. 

 

 

3.1.2. Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 
функционират на територията на общината по проекти, финансирани от 
оперативни програми. 
 

Социална 
услуга/ 
място на 
предостав
яне  

Финансира
на по 
операция 

Точна дата 
на 
приключва
не на 
проекта 

Извършвани 
дейности, 
съотносими 
към услугите 
по чл. 15 от 
ЗСУ 

  Целева група Брой 
места 

Заетост 

Брой 



8  

„Топъл 

обяд”,  

с. Георги 
Дамяново,
ул. 
„Единадес
ета” №2 

Операция 
BG05SFPR0

03-1.001 

„Топъл 
обяд“ 

30.09.2025 г Предоставяне 
на топъл обят 
за най 
нуждаещите 
се 

• лица и семейства без 
доходи или с ниски 
доходи, възрастни 
семейства, пенсионери 
и самотно живеещи 
пенсионери, които 
имат ниски доходи, не 
могат да се издържат с 
тези доходи и не 
получават подкрепа от 
близките си; 
• лица, обект на 
социално 
подпомаган,които са в 
невъзможност да 
задоволят основните 
си жизнени 
потребности и за тях е 
установена нужда от 
ежедневна 
допълнителна 
подкрепа; 
• лица с ниски доходи, 
които поради налични 
увреждания или 
здравословни 
ограничения са със 
затруднено или 
невъзможно 
самообслужване, в 
това число самотни 
лица с трайни 
увреждания с ниски 
лични доходи от 
пенсия; 
• лица, които поради 
инцидентни 
обстоятелства са в 
затруднена и уязвима 
ситуация и за тях е 
установена нужда от 

този вид подпомагане 

• скитащи и бездомни 
лица; 
• лица от уязвими 
групи. 

 

200 200 
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4. Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-

социални услуги на територията на община Георги Дамяново, област 
Монтана 

Към момента на изготвяне на анализа няма съществуващи интегрирани здравно- социални 
услуги, които функционират на територията на община Георги Дамяново. 
 

 

5. Информация относно броя на лицата от други общини, които ползват 
социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на 
община Георги Дамяново, област Монтана  

 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

              Социална услуга: 

-  Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 11 брой потребители 
от други общини: 

o 3 бр. потребителя от община Лом, 
o 6 бр. потребителя от община Якимово, 
o 1 бр. потребителя от община Чипровци, 
o 1 бр. потребителя от община Медковец. 

 

       5.2 Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно-

социални услуги 

             Неприложимо  

 

6. Информация за демографското развитие в община Георги Дамяново, 
област Монтана 

 

      Рязко намалява населението в селата на лица в  трудоспособна възраст и се увеличава 
броя на жители в над трудоспособната възраст. Данните показват, че по- голяма част от 
населението е концентрирано в селата Копиловци, Говежда и Георги Дамяново. При 
анализ на последните 5 (пет) години се очертава трайна тенденция на намаляване на 
броя на населението.  
Основна причина за намаляване на населението е липсата на работа и ниската 
раждаемост.  
 

Данни/информация за демографското развитие в община Георги Дамяново за 
последните 5 години: 
    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой  2155  2208 2151 2174 2287 

Раждаемост брой 10  6 7 7 7 

Смъртност брой  100  92  86  93 80 

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- -94 -86 -79 -86 -73 

Заселени брой 98 227 126 46 64 

Изселени брой 125 84 70 73 76 

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/- -29 143 56 -27 -12 

Гъстота на населението бр. души на кв.км. 7.0 7.4 7.2 7.3 7.7 
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Брой градско население брой 0 0 0  0 0  

Брой селско население брой 2155 2208 2151  2174 2287 

 

7. Информация за наличната социална, образователна и здравна 
инфраструктура в община Георги Дамяново, област Монтана  

На територията на общината функционират 3 учебно-възпитателни заведения. Мрежата на 
територията на общината е следната:  1 ОУ „Отец Паисий“ с. Георги Дамяново, 1 
Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ с. Георги Дамяново. 1 
целодневни детски градини. ДГ „Детелина“  с. Георги Дамяново.  ЦНСТДБУ е 
разположен в самостоятелна сграда с. Гаврил Геново. Услугата Домашен социален    патронаж 

се помещава в сграда собственост на общината оборудвана за приготвяне на храна в с. Георги 
Дамяново. Здравната помощ се предлага в помещение на община Георги Дамяново.  
Също так в община Георги Дамяново  има развита пазарна икономиката  свързано с нуждата от 
специфичен вид услуги, целево насочени към подкрепа на населението и бизнеса. Във 
функционално-отраслов аспект, те са свързани основно със създадена и функционираща 
инфраструктура в следните направления. 

 -    Институционалната инфраструктура със специфичен характер. Тя включва обекти, 
предоставени на различни институции, олицетворяващи дейността на различните видове власти 
на територията на община Георги Дамяново. Седалищата на тези институции са в община Георги 
Дамяновои за тяхното функциониране е изградена съответната инфраструктура. От обектите на 
инфраструктурата на местната власт е сградата на общинската администрация на община Георги 
Дамяново, както и обекти, в които са настанени изнесени общински структури.   

Инфраструктурата, използвана от районните институционални структури, осигуряващи 
обслужване на населението са: 

- Полицейски участък с район на обслужване 13 – те населени села на общината. 
-  ИРМ с. Георги Дамяново към Дирекция ,,Социално подпомагане“, което обслужва 

населението на територията на  община Георги Дамяново; 
- Общинска служба по Земеделие Георги Дамяново.  

 

 

 

7.1 . Социална инфраструктура 

7.1.1 Социални услуги 

 
    На територията на общината се предоствят следните социални услуги: 

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 
(ЦНСТДБУ) с. Гаврил Геново 3469, община Георги Дамяново 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е с капацитет 15 места. 
Ползвателите на услугата са деца без увреждания. Разполага с много добра материална 
база, обособена в двуетажна сграда, оборудвана с функционално обзавеждане и отлични 
битови условия. Потребителите на услугата ползват тройни стаи, отделни за момичетата и 
за момчетата. При изразено желание братя и сестри се настаняват заедно в една стая. На 
разположение на потребителите е и обширният двор, подходящ за разходки и отдих. При 
необходимост от психологическа подкрепа, децата от Центъра се насочват да ползват 
социални услуги, предоставяни от ЦОП-Берковица. Центърът се управлява от община Г. 
Дамяново. ЦНСТДБУ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда, близка 
до семейната. Работата в Центъра съответства на социалната услуга „резидентна грижа за 
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деца без увреждания“ съгласно Наредба за качеството на социалните услуги.  

-  Домашен социален патронаж 

      Услугата „Домашен социален    патронаж“ се помещава в сграда собственост на общината 
оборудвана за приготвяне на храна в с. Георги Дамяново. Тя обслужва 230 самотни възрастни 

хора, лица с увреждания,  лица с ниски доходи в пенсионна възраст, които не са в 
състояние да се самообслужват. Услугата се предоствя в дома на потребителите ежедневно, 
с изключение на събота и неделя, и празнични дни.  

- Асистентска подкрепа  

      Услугата се предоставя в  следните населените места на общината: 

- с. Георги Дамяново 

- с. Гаврил Геново 

- с. Меляне 

- с. Говежда 

- с. Копиловци 

- с. Дълги Дел  

     Капацитета на услугата е 17 потребителя. 
- „Топъл обяд“  

    Капацитетът на услугата е  200 потребителя, като се предоставя във всичките 13 населени 
места на   територията на общината. 

 

7.1.2 Жилищни условия 
       Населението на общината разполага със собствен жилищен фонд, състоящ се от 
двуетажни масивни жилищни сгради в добро техническо състояние и оборудвани с 
необходимите за бита електроуреди и техника, с изградена ВиК инсталация, сградите са 
електрифицирани и оборудвани с необходимите ел. уреди за едно домакинство. Пътната 
инфраструктора е в добро техническо състояние и  с положен нов асфалт на  улици в селата.  
В с. Говежда има обособен квартал с ромско население,  в който  инфраструктурата е в 
добро техническо състояние. Жилищните  сгради в квартала са снабдени с електричество и 
течаща вода. В с. Копиловци е изградена пречиствателна станция и цялото местно 

население е с канализация за мръсна вода.   
  

     7.1.3. Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване 
на ползването им 

 
Транспортът на територията на община Георги Дамяново е предимно автобусен. Той 
свързва областния център Монтана и преминава през всички населени места.  

 

Вид транспорт Брой/ час Честота 

Автобусна линия по маршрут: 
към общински център 
Г.Дамяново 

07:30 

12:30 

 Всеки ден 

 

Автобусна линия маршрут:
 към 

областен център Монтана 

 07:00 

08:00 

12:30 

Седем дни в седмицата  
Седем дни в седмицата  
Пет дни в  седмицата 

 

 

7.2.  Образование 
На територията на общината  функционират 2 училища / едно основно и  едно средно/ и 
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една детска градина. Това са:  
 ОУ „Отец Паисий“ -с. Георги Дамяново 

 Професионална Гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ - с. Георги 
Дамяново.  

 Целодневна детска градина „Детелина“  -с. Георги Дамяново 

 

(Приложение № 2 – таблица образование) 

 

7.3. Здравеопазване 
     Здравното обслужване се изпълнява от личен лекар и медицинска сестра ежедневно от 
понеделник до петък. В почивни и празнични дни се осигурява дежурство по график. 

Обслужват се нуждаещите от всички села. Спешна помощ се предоставя от гр. Чипровци. 
(Приложение № 3 таблица здравеопазване) 
 

 

8. Информация и прогноза за необходимите служители за извършване на 
дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги 
 

 

8.1.Информация за текущото състояние на работещите в 
социалните и интегрираните здравно-социални услуги, 
действащи на територията на общината 

 Към момента на анализа на територията на община Георги Дамяново функционира 
ЦНСТДБУ със следния персонал: директор, соц. работник,  детегледачи, домакин, шофьор, 
възпитател и други, които предоставят 24-часова грижа за потребителите. 

(Приложение № 4 – таблица персонал) 
 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 
територията на общината: 

- На територията на община Георги Дамяново има 142 бр. ригистрирани безработни 
лица, от които: 

 С медицинско образование – лекари, медицински сестри, рехабилитатори - 2 

бр. 
 С хуманитарно образование – 1 бр. 
 С предишен опит в предоставянето на социални услуги – личени асистенти, 

домашни помощници, санитари и др. – 42 бр. 
 

8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по 
предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

      Необходимият ресурс от кадри и специалисти, които осигуряват предоствянето на социални 
услуги, като изискване е отразено в Методиката за определяне длъжностите на персонала в 
общността и специализираните институции. Задължително е броят длъжности да бъде в 
съотношение, което максимално да отговаря на потребностите на целевите групи. Отговорност на 
доставчика на социални услуги е да създаде екип чрез подбор на специалисти и да осигури 
периодично повишаване на квалификацията.  
     При съпоставка на данните за брой на назначените служители и брой незаети длъжности към 
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момента на извършването на анализа по утвърдените щатни разписания във всяка социална услуга, са 
както следва:  

 

Социална услуга Брой назначени 
служители 

Прогноза за 
необходимите 
служители 

Изменение на щатното 
разписание 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за деца 
без увреждания 

11 11 Не се налага 

Асистентска подкрепа 17 25 Има необходимост 

 

 

 

(Приложение № 4 – таблица персонал) 

 

 

9. Прогнозиране и планиране на необходимите социални и интегрирани 
здравно-социални услуги 

Социалната политика на община Георги Дамяново е насочена към развиването на 

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. Чрез Националната карта на социалните услуги на максималния брой на 
потребителите на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично 
финансиране от държавния бюджет ще може да се подкрепят усилията на община Георги 
Дамяново да реализира политики в областта на социалните услуги, за повишаване 
качеството на живота на населението в района. 

Необходимо е да се развие максимално широко партньорство и включване на всички 

заинтересовани страни по въпросите за развитие на социалните услуги в общината.  

Специфичните характеристики на рисковите групи – 

• значителният брой на самотно живеещи и възрастни лица, нуждаещи се от 
обгрижване,  

• липсата на територията на областта на Центрове от семеен тип, за настаняване на 
лица с психични разстройства, и същевременно наличие на материални ресурси в 
община Георги Дамяново за предоставяне на такива услуги на нуждаещите се. 

• високият общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност да се 
грижат за себе си,  които обаче са разпръснати в малките населени места на 

територията на общината –     изискват целесъобразни решения на общинско и областно 
ниво. Такъв тип комплексна интервенция може да бъде инициирана и осъществявана 
само със съвместните усилия на всички заинтересовани страни. 

 

Приоритетно развитие на социалните услуги на общинско ниво, с осъществяването на 

максимално широк спектър от услуги, с цел: 
 Развитие на социалните услуги в общността, насочени към преодоляване на       

социалната изолация и подобряване качеството на живот на жителите на община 
Георги Дамяново. 
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 Устойчивост на вече утвърдени социални услуги в общността – топъл обяд, 
асистенска подкрепа; 

 Повишаване качеството, вида и мобилността на услугите; 
 Скъсяване на достъп до здравеопазване, медицинска и социална интеграция на 

рисковите групи; 
 

Данни за максималния брой потребители, генерирани в шийт Карта на Приложение № 5 за 
община Георги Дамяново: 

 

 

Таблица № 1 

 

№ Допустим максимален брой на потребителите по критериите 

 Дейност по чл. 15 от ЗСУ Максимален 
брой 
потребители 

1 информиране и консултиране (специализирана) 7 

2  застъпничество и посредничество 6 

3 терапия и рехабилитация 10 

4 обучение за придобиване на умения 8 

5 подкрепа за придобиване на трудови умения 10 

6 Център за социална интеграция и рехабилитация 37 

7 резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства 6 

8 резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения 7 

9 резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания  15 

10 резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 3 

11 резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания 17 

 

Разкриване на нови видове социални услуги: 

 

 

 

- Резидентна грижа за лица с физически увреждания  с капацитет 8/20 потребители – 1 бр.  
където да бъдат обхванати пълнолетни лица с психични разстройства, пълнолетни лица с 
деменция с потребност от постоянни медицински грижи на пълнолетни лица с физически 
увреждания, пълнолетни лица с интелектуални затруднения в невъзможност за 
самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи; Специализираната социална 
услуга осигурява на потребителите среда на живот, близка до домашната, в която се зачита 
правото им на лично пространство и уединение в условията на сигурност и зачитане на 
достойнството им. Необходим персонал:14 служителя. Капацитет: 15. 

 

- Резидентна грижа за лица с психически и интелектуални  увреждания и лица с 
деменция  с капацитет 8/20 потребители – 2 бр. , където да бъдат обхванати пълнолетни 
лица с психични разстройства, пълнолетни лица с деменция с потребност от постоянни 
медицински грижи на пълнолетни лица с физически увреждания, пълнолетни лица с 
интелектуални затруднения в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни 
медицински грижи; Специализираната социална услуга осигурява на потребителите среда на 
живот, близка до домашната, в която се зачита правото им на лично пространство и 
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уединение в условията на сигурност и зачитане на достойнството им. Необходим персонал: 
27 служителя. Капацитет: 2 х 15 общо 30 бр. 

 

 Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без 
увреждания (минимален / максимален брой потребители – 15 / 120) 

 Съгласно Наредбата за качество на СУ, ще предлага следните социални услуги:  
 резидентна грижа; 
 информиране и консултиране  
 застъпничество и посредничество; 
 обучение за придобиване на умения. 
Необходим персонал: 10 служителя. Капацитет: 17 потребителя. 

 

 

- Център за социална интеграция и рехабилитация минимален/максимален брой 
потребители 20/50 броя. 

- Системата за управление на специализираната социална услуга ТР се прилага ефективно и 
цялостно, като насърчава култура на качеството. Услугата гарантира, че целите на социалната 
услуга, индивидуалните потребности на потребителите и постигнатите резултати за тях се 
реализират по възможно най-ефективен начин като се ангажира с развиване и прилагане на 
добри практики. 

o информиране и консултиране  
o застъпничество и посредничество; 
o обучение за придобиване на умения. 
o Терапия и рехабилитация 

Необходим персонал: 12 служителя. Капацитет: 37 потребителя. 
 

 

10. ИЗВОДИ 

      В община Георги Дамяново се предоставят социални услуги: услуга в общността 
„Асистентстка подкрепа“; специализирана услуга ЦНСТДБУ с. Гаврил Геново съобразно 

нуждите на рисковите групи. Потребностите на населението са свързани с развитие на нови 
социални услуги, близо до техните домове и удовлетворяващи техните нужди. 

 

     На база на получените данни в Приложение № 5,  се направи съпоставка между 
налични социални услуги и данните за максимален брой на потребителите на социалните услуги, 
за които ще се осигури изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, по видове 
социални услуги, от които се направиха следните изводи: 

 Предоставяните от нас услуги не работят с увеличен капацитет и няма 
необходимост от увеличаването им. 

 Нямаме услуги които работят с намален капацитет. 
 Какви услуги са необходими, съобразно изведените нужди 

Съгласно направения анализ възниква необходимост от извеждането на 4 нови социални 
услуги на територията на община Георги Дамяново. Предоставяне на резидентна грижа за 
лица с физически увреждания  с капацитет 15 потребителя, резидентна грижа за лица с 
психически и интелектуални  увреждания и лица с деменция  с капацитет 15 потребителя, като 
тук се предвижда изграждането на 2 броя по 15 потребителя- 30 лица, резидентна грижа за 
възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания с капацитет 17 потребителя и 
център за социална интеграция и рехабилитация с капацитет 37 потребителя.  
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 Към момента на изготвяне на анализа община Георги Дамяново няма сключено 
споразумение по чл. 56 от ЗСУ. Като териториално разположение най-подходящо би било 
сключването на такова с община Чипровци.  
 

 11. Приложения  
Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 
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