
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

 За изминалите десет година 2014 г. е най-успешната година в сферата на 

социалните услуги. На 4 февруари в гр. Русе /хотел „Рига”/ директорът на 

дирекция „СА”  ще представи като добра практика система от социални услуги на 

община Борово пред 110 специалисти, работещи в социалната система на северна 

България. Могат ли социалните услуги да работят в мрежа? На този въпрос 

отговор дава малката Община Борово. Причините общината да бъде поканена от 

АСП да разкаже на колегите си за успешното управление на социалната си 

система са няколко: първата – работата в мрежа, вече почти година и половина 

всички услуги в общината работят в мрежа, втора – успешно преструктуриране на 

ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” – в село Брестовица; трета – висока устойчивост на 

услугите „домашен помощник – домашен санитар”, най-високата в цялата област; 

четвърта - общинско предприятие за социални услуги, което се издържа с 

общински средства; петата - взаимодействие между социална сфера с училищата и 

обединеното детско заведение. Най-важен е обаче следният резултат – обслужените 

във всички единадесет услуги на община Борово – почти 500 деца и лица, наши 

съграждани, както и деца, приемни семейства и осиновители от съседните общини 

Бяла и Две могили; над 130 работещи в услугите. 

 

 

 1. Социални услуги за хора с увреждания 

 На територията на Община Борово работи един от най-големите в страната 

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания 

„Детелина”. През 2014 г. екипът на ЦСРИ е предоставял услуги на 120 лица с 

увреждания от град Борово, село Обретеник, село Горно Абланово, село Волово, село 

Батин и село Брестовица. В сравнение с 2013 г. в услугата са настанени още 10 лица, 

или с 30 над капацитета. Вече трета година ЦСРИ „Детелина” обслужва лица над 

капацитета на услугата, с цел удовлетворяване потребностите от социално включване 

на по-голям брой лица с увреждания от общината. В ЦСРИ „Детелина” са настанени 

повече от 50 лица извън общинския център, те са получили достъп до медицинска и 

социална рехабилитация, психологическа подкрепа, достъп до форми за социално 

включване, групови терапии, мероприятия за организиране на свободното време. 

Мобилната услуга се осъществява и на територията на град Борово. Посредством 

мобилен достъп над 70 лица със затруднения в предвижването са извеждани от 

социалната изолация и самотното съществуване и са  участвали в терапевтични групи и 

културни мероприятия. Услугата „социален транспорт” е ползвана периодично от 85 от 

120 потребители. През 2014 г. в ЦСРИ продължи да се реализира възможността 

социалните услуги да се доставят  посредством посещенията на екипа от специалисти в 

домовете на най-трудно подвижните потребители.  

 През 2014 г. ЦСРИ „Детелина” отпразнува своя 10-годишен юбилей, по този 

повод екипът на услугата създаде и популяризира едночасов документален филм 

„Детелина” – името на надеждата”, който имаше 5 прожекции, посетени от над 200 

зрители.  

 



 
През 2014 г. продължи доставката на услуга „личен асистент” на хора с 

увреждания с  90 и над 90 % загубена работоспособност. В края на 2014 г. проектът на 

АСП „Подкрепа за достоен живот” приключи първия си етап. За периода 10.01.2011 – 

31.12.2014 г. услугата „личен асистент” са ползвали  33 лица, а 31 души са работили 

като лични асистенти. Четири години услугата се предоставя с добро качество, а 

усвоените като заплати средства са над 170 000 лв за четирите години. В началото на 

2015 г. услугата „личен асистент” ще стартира отново, ръководена и администрирана от 

местен екип. Стремежът му ще бъде да се организира голяма информационна 

кампания, с която да се достигне до всички крайни бенефициенти. Чрез услугата 

„личен асистент” е реализирана възможността най-тежко болните хора в 

общината да получат подкрепа за достоен живот, въпреки ограниченията на 

заболяванията и невъзможността за самостоятелно обслужване. 

  

 През 2014 г. Община Борово приключи реализацията на проект „Подкрепи 

ме!” по схема „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2007-2013”. Той се реализира в периода 01.02.2013 – 31.03.2014 г. По проекта 

бяха усвоени 94 % от предвидените средства /151 000 лв/, по проекта се доставяха 

услугите „домашен помощник” и „домашен санитар” на лица с увреждания и 

самотноживеещи възрастни. За периода 01.04.2013 г. – 31.03.2014 г. по проекта бяха 

наети на работа 15 домашни помощници и 15 домашни санитари, които поеха грижата 

за 69 потребители или с 9 над заложените 60 в първоначалните индикатори. По този 

начин се реализира възможността за изравняване на достъпа до социални услуги 

за хората с физически ограничения от цялата община, тъй като услугите се 

доставяха във всички населени места от общината. Веднага след приключване на 



проектните дейности Община Борово пое финансирането на услугите „домашен 

помощник – домашен санитар” чрез Общинското предприятие „Обществено 

хранене и социални услуги”. 
Много са причините социалната система на Община Борово да бъде посочена за 

отличник в социалната сфера – една от тях е високата устойчивост на услугата 

„домашен помощник – домашен санитар”, с която общината се е наела.  

 

 
Съгласно разписаната устойчивост по проект „Подкрепи ме!“ е проведена 

информационна кампания. Бяха приети документи от 56 кандидати да ползват услугата 

и от 34 кандидати да работят като домашни помощници / санитари. През м.септември 

се извърши второ набиране на кандидати, при което кандидатстваха още 18 самотни 

възрастни и хора с увреждания и 4 желаещи да работят. С това се оформи една база 

данни на лицата от тези целеви групи, която може да бъде използвана при следващи 

подобни проекти и дейности. 

В момента услугата „Домашен помощник / домашен санитар“ се ползва от 34 

потребители, обслужвани от 15 домашни помощници / санитари. Тя се предоставя за 80 

човекочаса дневно. За сравнение, поетият ангажимент по проекта е за 25 потребители и 

10 домашни помощници. Чрез оптимизиране броя на часовете на едно лице са 

обхванати повече нуждаещи се. За разлика от други подобни проекти, акцентът е 

сложен върху професионализиране на услугата и върху осигуряване на грижа за лицата 

в неравностойно положение. 

Съгласно указанията на АСП и договореностите по проекта предоставянето на 

услугата ще продължи до 30.06.2015 г. 

За пръв път екип от социални работници от общинските услуги извърши 

оценката от необходимостта от услуга за всичките 74 кандидатстващи, както и за пръв 

път проведе началното обучение на домашни помощници/санитари. 



 

 
Продължи реализацията на услугата „Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост”  През 2014 г осемте младежи и девойки продължиха да живеят в 

Защитено жилище „Бъдеще”. Вече трета година един от младежите - Николай работи, 

а друг от младежите - Георги  довърши средното си образование и беше успешно 

изведен от услугата, тъй като беше приет за редовен студент в Русенски университет. 

Веднага в услугата бе настанена друга девойка, която е отгледана в ДДЛРГ „Св. Иван 

Рилски” – село Брестовица. 2014 г. беше много успешна за младите хора от ЗЖ 

„Бъдеще” – те показаха, че са активни граждани, не само потребители. По повод 10-

годишния юбилей на ЦСРИ екипите на трите боровски услуги създадоха великолепния 

спектакъл „Деца на боровската гора”. За целта бе нает гост режисьор, който освен че 

изгради спектакъла, обучаваше младежите на работа с танци и пантомима. Спектакълът 

бе показван многократно в града и гостува в други градове. Всички младежи в 

Защитено жилище се включиха в спектакъла, а една от девойките Катя взе 

самостоятелни участия в много фестивали. Неин ръководител е хореографа на НЧ 

„Искра 1898” Ирина Иванова. Така трите екипа на боровските услуги, показаха, че 

умеят да работят за индивидуалното развитие на младежите. Макар и с увреждания, те 

са активни участници в обществения живот. До края на пребиваването си в Борово 

Георги Николов беше активен участник в дейността на местната организация на БЧК, а 

днес продължава да работи за МБЧК в Русе. 

 



 
 От началото на м. септември 2012 г. общинска администрация Борово започна 

да приема заявления за изготвяне на карти за преференциално паркиране на хора с 

увреждания. Картата се издава по образец, съобразен със стандартизирания модел на 

европейската общност от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на ЕС относно 

картата за паркиране на хората с увреждания. Картите се издават на лица с трайни 

увреждания, регистрирани по постоянен адрес на територията на Община Борово, за 

които органите на медицинска експертиза са установили степен на намалена 

работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 %. През 

2013 г. са издадени 15 броя карти на лица с увреждания и още 15 през 2014 г. 

 



 
 ЦНСТ „Свети Мина” и ЦНСТ „Света Екатерина” – село Брестовица 

 

 Друг повод за гордост и причина социалната сфера на общината да бъде обявена 

за „добра практика” е преструктурирането на ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” в село 

Брестовица в няколко по-малки услуги. През 2014 г. на втория и третия етаж на 

бившата сграда на дома отвориха врати два нови центъра за настаняване от семеен тип. 

Те са предвидени за лица с умствена изостаналост – като в ЦНСТЛУИ „Свети Мина” 

живеят младежи, а в ЦНСТВХУИ „Света Екатерина” бяха настанени възрастни хора с 

умствена изостаналост. Капацитетите и на двете услуги са по 12 места, в края на 2014 г. 

напълно заети.  

Така в Община Борово работят услуги от резидентен тип за всички възрастови 

групи, съобразени с уврежданията на потребителите. Целта на системата е 

потребителите да преминават от една в друга услуга, съобразно своята възраст, като 

така се осигури емоционална стабилност на потребителите, на които няма да се налага 

да се разделят със значимите за тях хора, услугите ще бъдат устойчиви, а работещите в 

тях спокойни и насърчени да работят за личното си професионално усъвършенстване.  

Така в общината няма да бъде допусната загуба на делегирани държавни средства и 

работни места. 

 



   

2. Социални услуги за хора в над трудоспособна възраст 

 

Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги“ е 

създадено с решение № 222/31.03.2013 г. на Общински съвет – Борово.  

 

През 2014 година дейността на предприятието продължи по начина, разписан в 

Правилника за организацията, устройството и дейността му.  

 ОП“ОХСУ“ има пет кухни, разположени в различни населени места в 

общината. В тях се приготвя храна за потребителите на дейностите „Домашен социален 

патронаж“ и „Ученическо столово хранене“. Персоналът, обслужващ тези дейности, 

през 2014 година беше увеличен с 3 щатни бройки и стана 26 щатни бройки, които бяха 

разпределени така, че да се оптимизира максимално работният процес.  

В дейност „Домашен социален патронаж“ за 2014 година са обслужвани средно 

189 потребители дневно или общо 47 372 хранодни. При договарянето на храненето се 

проявява гъвкавост, като потребителите могат да правят комбинации по свой избор. 

Менюто се изготвя от комисия и отговаря  на изискванията на МЗ и РЗИ. Периодично 

се изготвят мониторингови проверки на храната от АБХ. През 2014-та година беше 

въведена практиката колективите на кухните да се редуват в даването на предложения, 

за да може да бъдат отразени предпочитанията на всички групи потребители.  

В дейност „Ученическо и столово хранене“ се доставя храна на трите училища 

на територията на община Борово, ОДЗ, ДДЛРГ, ПЖ, ЦНСТЛУИ, ЦНСТВХУИ и 

ЗЖХУИ. Обслужвани са средно 153 потребители дневно или общо 38 333 хранодни.  

Тук следва да се вземе предвид, че през ваканциите не е приготвяна и доставяна 

храна за деца и ученици, от друга страна социалните услуги са обслужвани и  в 

почивните и празнични дни. Храненето на тези категории потребители се извършва по 



специални рецептурници по възрастови групи. Менюто се изготвя от комисия, в която 

участват медицински лица, които редовно преминават обучение по тази материя. През 

годината във всички заведения се проведоха проверки от Регионална здравна 

инспекция за качеството и съдържанието на осигуряваната храна. Никъде не бяха 

констатирани нарушения на нормите.  

Средната натовареност на човек за един ден, изчислена съгласно въведената 

процедура за отчитане на натовареността, е 22.3 порции, като  под порция се разбира 

обяд от три ястия в грамаж за възрастен.  

В началото на 2014-та година приехме дарение от БЧК на обща стойност 

15 145,56 лв. Дарението включваше хранителни продукти като захар, олио, ориз, мед, 

конфитюр и други. Част от тези продукти бяха раздадени директно на потребителите по 

списък. Останалите се ползваха през цялата година при приготвянето на храната, като 

стойността им не се включваше при формирането на таксите.  

Продукти дарение бяха предоставени и на социалните услуги в общината. Те ни 

бяха предадени, за да бъдат използвани при приготвянето на тяхната храна и така да 

бъде намалена стойността й.  

От 01.12.2014 г. се изпълнява договор на Община Борово с БЧК за осигуряване 

на топъл обяд на ученици от първи до четвърти клас в ОУ Борово. Обхванати са 56 

деца, за които БЧК заплаща по 1 лв. на храноден. Пряк изпълнител на дейността е 

ОП“ОХСУ“. 

За осигуряване дейността на предприятието през април 2014-та бяха закупени 

още два автомобила за разнос на храна, с което автомобилният парк беше изцяло 

обновен. Към момента ОП“ОХСУ“ ползва общо 5 автомобила и това позволява разноса 

на храна да се извършва навреме.  

Състоянието на материалната база е значително подобрено в сравнение с 2013-та 

година. През лятото на 2014-та бяха извършени освежителни ремонти във всички 

кухни. Беше ремонтиран голям теч в Училищен стол – Обретеник, където се направи 

измазване на стена и изграждане на нови мивки в подготвително помещение.  

В края на годината беше започнат ремонт и въвеждане в експлоатация на 

кухненски инвентар, прехвърлен от закритата кухня на ДДЛРГ Брестовица.  

Голяма част от съдовете за храна бяха амортизирани и в лошо състояние. Броят 

им беше недостатъчен и в някои кухни храната се разнасяше в буркани, което е 

нарушение на хигиенните норми. Някои съдове бяха реновирани, освен това бяха 

закупени 150 нови комплекта, за да бъде осигурен достатъчен брой за обслужване на 

дейността.   

Закупени бяха два хладилник-фризера, осигурени бяха и достатъчно резервни 

части за текущ ремонт на фурни и котлони, както и дребен кухненски инвентар.  

Във всички кухни се прилага система НАССР, която е гарант за добро качество 

и безопасност на храната. Като част от нея през 2014-та година се въведе и мониторинг 

за безопасност на храни, вода и повърхности, чрез който периодично се следи 

съдържанието на храните и своевременно могат да бъдат открити опасни замърсявания.  

През 2014-та година общинска администрация успя да осигури средства по 

проект за ремонт на административната сграда, където ще се помещават лекарските 

кабинети и общинските предприятия. Към края на годината ремонтът е почти завършен 

и през 2015-та предстои нанасяне на ОП“ОХСУ“  в собствен офис. 

През втората година от съществуването на Общинско предприятие „Обществено 

хранене и социални услуги“ беше постигнато неговото консолидиране. Проблемите на 

всяка от вътрешните структури вече се решават не самостоятелно, а с използване на 

целия ресурс на предприятието. Това води до оптимизиране на процесите, икономия на 

средства, време и материали.  



 

 
През 2014 г. Община Борово продължи да финансира дейността на 

пенсионерските клубове във всичките населени места. Кметът на общината бе чест 

гост на мероприятия, организирани от местните пенсионерски клубове. 

Пенсионерските клубове продължават да са активни участници в обществения живот. 

Без тяхното съдействие и активно участие нямаше да бъде възможна реализацията на 

амбициозната програма по отбелязването на 30-годишнината от обявяването на Борово 

за град. За поредна година членовете на пенсионерските клубове са активни участници 

в кампанията „Да почистим България за един ден!” Продължи и подпомагането с 

транспорт на изяви на пенсионерските клубове в различни мероприятия в други 

общини и в транспортирането им за различни инициативи в рамките на общината. 

 

Подпомагането на клубовете на пенсионера ще продължи и през 2015 г. 

Тази дейност отразява разбирането на управленския екип на общината, че 

възрастните хора са голяма и достойна част от обществото, че заслужават 

уважение и подкрепа, разбиране и помощ. Макар и в над трудоспособна възраст, 

те са активни граждани, верен и мъдър коректив на управлението. 

 

Помощник и активен участник в сферата на социалното подпомагане на 

уязвимите обществени групи е Общинската организация на БЧК. В нея се членува и 

работи доброволно, изградено е общинско ръководство, а кметът на Община Борово е 

участник в областното ръководство на БЧК. Боровската общинска организация е 

неотделима част от международното и националното червенокръстко движение, като 

изповяда и прилага неговите основни принципи – хуманизъм, безпристрастност, 

неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност. На територията 

на общината са създадени и работят шест дружества, от които едното – младежко.  



 

 
 

3. Социални услуги за деца с увреждания 

 

Преструктурирането на социалната система на общината не остави без услуги и 

нуждаещите се деца. Бяха закрити двата дневни центъра за деца с увреждания с 

капацитети по 20 места, но на тяхно място заработиха – Център за обществена 

подкрепа с капацитет 40 места и Преходно жилище за младежи от 14 до 18 г. – с 

капацитет 6 места.  

 Центърът за обществена подкрепа ползва материалната база и оборудване на 

бившия Дневен център за деца с увреждания „Слънце”, а Преходното жилище – това на 

бившия Дневен център за деца с увреждания „Патиланци”, като прие и неговото име. В 

сградата на Преходното жилище отново беше извършен частичен ремонт, които имаше 

за цел преоборудване и обзавеждане на помещенията във връзка с новите им функции. 

 



 
 В момента в Преходно жилище са настанени 6 младежи и девойки, а ЦОП – 

Борово обслужва над 40 потребители от следните целеви групи – деца с увреждания, 

деца в риск от отпадане от училище, над 20 приемни семейства от общините Борово и 

Бяла; осиновители; родители на деца от целевите групи. В ЦОП – Борово бяха поети и 

случаи на реинтеграция на деца в техните биологични семейства. 

 

 За пръв път през 2014 г. на територията на  Община Борово заработиха две 

приемни семейства, както и подкрепа на осиновители и кандидат – осиновители. 

Услугите се управляват и администрират от Дирекция „Социално подпомагане” – Бяла, 

но приемните семейства се консултират от специалистите на ЦОП – Борово. 

 



 
Вече седем години продължава преструктурирането на ДДЛРГ „Св. Иван 

Рилски” – в село Брестовица. Хубаво е да се каже, че то се случва възможно най-

успешно. В момента капацитета на Дома е сведен до 10 места, а в него са настанени 

деца и младежи от закрития ДДЛРГ „Калина” в село Стърмен, община Бяла. През 2015 

г. се надяваме преструктурирането му да завърши напълно успешно и след 

окончателното му закриване в Брестовица да работят 4 социални услуги за ползватели 

от различни целеви групи. 

 През 2014 г. на територията на община Борово работеха 11 социални услуги. 

 

Услуги делегирани от държавата дейности: 

 ЦСРИ за лица с увреждания “Детелина” с капацитет 90 места; 

 Център за обществена подкрепа в Борово - с капацитет 40 места; 

 Преходно жилище „Патиланци”  за деца от 14 до 18 г. – с капацитет 6 места; 

 Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Иван Рилски” - с капацитет 10 

места; 

 Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост „Свети 

Мина” – с капацитет 12 места; 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост 

„Света Екатерина” – с капацитет 12 места; 

 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост „Бъдеще” – с капацитет 8 

места 

 

 Услуги по проекти: 

 Личен асистент; 

 Домашен помощник – домашен санитар – до 31.03.2014 г.; 

 



 Социални услуги на общинско финансиране: 

 Домашен социален патронаж. 

 Домашен помощник – домашен санитар – от 01.06.2014 г.; 

 

Услуги администрирани от Дирекция „Социално подпомагане” – Бяла на 

територията на Община Борово – приемна грижа. 

 

 Грижата за бедните, слабите, самотните и изоставените е мерилото за 

зрялост на едно общество. Община Борово показа, че умее да работи с грижа за 

хората в неравностойно положение. Благодарност за това заслужават 

служителите, заети с нелеката задача да работят в социалната сфера.  
 

Във връзка с гореизложеното, считаме че са реализирани заложените в  

Програмата цели и приоритети: 

 Усъвършенстване на системата на социалните услуги по посока на 

създаване на работеща мрежа от социални услуги; 

 Мобилен достъп до услугите на хора с увреждания; 

 Разгръщане на пълния капацитет и възможности на създадените вече 

услуги; 

 Създаване на нови социални услуги само при доказана потребност и в 

следване на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011 

- 2015 г; 

 Усъвършенстване на възможностите на Домашните социални патронажи 

и строг контрол върху качеството на входящите продукти и готовата 

храна; 

 Сериозна  и последователна работа с проекти по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”; 

 Равен достъп на гражданите от всички населени места до системата на 

социалните услуги чрез създаване на социален транспорт; 

 Използване възможностите на мобилните социални услуги за 

разширяване на достъпа до здравни грижи и социални услуги. 

 

 


