
Отчет  

за постигнатите резултати от работата  

на кмета на Община Борово Георги Георгиев и ръководения от него екип  

за периода от началото на настоящия мандат 04.11.2011 г. до 31.05.2015 г. 

 

Социални услуги 

 

 

1. Още в началото на 2012 г. започва модернизирането 

на системата от услуги – в ЦСРИ се настаняват за пръв 

път потребители над капацитета от 90 лица, за пръв път 

се настанява хора с увреждания от всички населена 

места на общината, създава се възможност за мобилно 

обслужване на потребители по домовете от всички 

специалисти, започва да се работи на терен в дома на 

обслужвания. 

2. Услугите „личен асистент”, „домашен помощник/домашен санитар” се доставят 

непрекъснато през целия мандат, само с няколкомесечно 

прекъсване. За пръв път тези услуги се финансират и с 

общински средства, с цел хората в най-тежко положение 

да получават непрекъсната грижа. Интересът към 

услугите непрекъснато расте. 

3. За пръв път младежи от резидентните услуги, без 

родители и близки, получават подкрепящи услуги в 

ЦСРИ „Детелина”. През целия мандат продължават 

опитите да им се осигурят работни места. 

4. Помещенията, предназначени за Преходно жилище, в началото на настоящия мандат 

бяха отново ремонтирани и обзаведени със средства от 

проект, финансиран от фонд „Социално подпомагане”. 

5. Продължи процеса на деинституционализацията на 

децата в ДДЛРГ – с. Брестовица,  като за пръв път 

материалната база се модернизира и обнови, което от 

една страна създаде по-добри условия за живот на 

децата и възможност след намаляване на капацитета на 

ДДЛРГ да се кандидатства за други социални услуги, 

като не се допусна да се загубят пари от държавната 

субсидия и работни места. Село Брестовица и днес е оживено, благодарение и на 

съществуващите услуги.  

6. Още в първите дни на настоящия мандат е закупен нов отоплителен котел на 

стойност 13 500,00 лв, нова професионална пералня и 

сушилня на стойност 15 000,00 лв, доставен е интернет, 

пребоядисани са всички стаи на децата, коридорите и 

общите помещения в пастелни цветове, поставени са 

комарници и пъстри пердета, в част от стаите е 

подменена подовата настилка, умивалниците имат 

поставени врати, осигурено е ново спално бельо и нови 

завивки, в коридорите и общите помещения са 

поставени саксии с цветя, в стаите на децата – картини, 

рисунки, детски играчки. За пръв път от много години децата и младежите заживяват 

спокойно. 



7. С промяна на ръководството в ДДЛРГ е променен 

начина на живот на деца. Те се хранят пълноценно и 

питателно, ползват подкрепящи услуги, пътуват и се 

забавляват като всички свои връстници, получават 

много подаръци и лакомства. 

8. За да се подобрят условията за пребиваващите в 

другата съществуваща в с. Брестовица услуга – ДЦДУ за 

деца с увреждания, в помещенията е извършена подмяна 

на дограма, закупен е котел и изградена парна 

отоплителна инсталация. 

9. Ремонтите и в двете услуги, не са напразни, това даде 

възможност след закриване и преструктуриране на 

старите услуги, на тяхно място да се създадат нови. 

10. Работещите във всички услуги се обучаваха от 

лектори и местни специалисти, което изгради банка от 

местни кадри и създаде възможност децата и младежите 

да получават редовни и професионални грижи, без 

общината да става заложник на капризите на пътуващи 

специалисти. 
11. 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 %. 
12. В началото на 2013 г. бе създадено Общинско предприятие „Обществено хранене и 

социални услуги”, в момента то управлява и администрира 

всички форми на обществено хранене – детско, 

ученическо, кетъринг за резидентните услуги и социална 

услуга „Домашен социален патронаж”. Общинско 

предприятие “ОХСУ“ има единна отчетност и се прилагат 

методи за контрол, с които се предотвратяват злоупотреби. 

Автомобилният парк е подменен и се поддържа в добро 

техническо и хигиенно състояние. В петте кухни на 

предприятието бяха извършени всички необходими 

строителни и водопроводни ремонти и обновявания, обнови се и се отремонтира техниката, 

закупиха се нови сифертаси.  Спазват се нормативните 

изисквания за хранене по възрастови групи, използваните 

продукти отговарят на БДС, прилагат се технологии, 

съответстващи на принципите на здравословното хранене. 

Храната и инвентарът редовно се изследват за 

замърсявания в лаборатория. Така всички потребители на 

услугите на предприятието – от нула до сто години 

получават питателна и вкусна храна, отговаряща на 

нуждите и на вкуса им. За една година предприятието 

администрира и управлява и услугата „домашен помощник - домашен санитар”. 34 души -  



хора с увреждания и самотно живеещи - бяха обслужвани от 15 домашни помощници. Така 

с общински средства беше дадена възможност да не се прекъсва грижата за най-уязвимите 

в период, когато нямаше възможност за предоставяне на услугата по проекти.  
13. 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. 

Общинската организация доставя храни и други помощи 

на деца и лица от уязвими обществени групи. Младежите 

от нашата организация се включват в други организации 

на БЧК, когато променят местоживеенето си.  
14. През 2014 г. напълно бе преструктурирана мрежата от 

социални услуги, делегирани от държавата дейности, така 

че да се съхрани възможността на хората от 

потребителските групи да ползват услуги, да се запази 

държавната субсидия, макар и частично намалена от 

разликата в капацитетите и стандартите, и да се запазят работни места. 
15. Резултатите от усилията да се промени  и професионализира социалната сфера бяха 

високо оценени от държавните институции. 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” Мариана 

Минева 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.  
16. През четирите години на мандата социалните услуги, делегирана дейност получиха 

много нова техника – компютри, периферни устройства, медицински и рехабилитационни 

уреди, автомобили. Получиха възможност да закупуват всички необходими материали, за 

да работят с потребителите, пряко, съобразно изискванията на методиката. Никога през 



този мандат не се пестиха пари от методически средства, обучения, обзавеждане и 

оборудване, за да се вкарват на следващата година в ненужни повърхностни ремонти. 
17. Всички социални услуги са мобилни, разполагат с транспортни средства, но и със 

строги графици за ползването им, материалната база е в отлично състояние. Прекратена бе 

практиката транспортните средства да се използват само и единствено в услуга на 

директорите за личните им цели. Услугите в общността ЦСРИ и ЦОП – Борово работят с 

потребители над капацитета си, ЦСРИ вече три години, ЦОП – една. В резидентните 

услуги има само едно незаето място. 
18. На 01 юли 2015 г. приключи процеса на деинституционализация в сферата на услугите. 
19. Община Борово първа в област Русе отчете работата си по изпълнение на действащата в 

момента Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010 – 2015 и първа 

подготви Анализа за работа си в сферата на услугите през следващия период 2016 – 2020 г. 
20. Наложиха се много кадрови промени, които целяха прекратяване на съществуващи 

незаконосъобразни практики и преразход на бюджетни средства. Основно бе преработена и 

методическата документация във всички социални услуги – финансирани с делегирани и 

общински средства. 

 

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 – доставя се непрекъснато през целия мандат с изключение на кратко 

прекъсване от няколко месеца от приключване на единия и старитиране на другия проект;  

Домашен помощник – домашен санитар – доставя се с кратко прекъсване две години, в 

момента се разработва нов проект, който ще осигури доставката услугата 22 месеца;  

 

Социални услуги на общинско финансиране:  
Домашен социален патронаж  

 

Услуги администрирани от Дирекция „Социално подпомагане” – Бяла на 

територията на Община Борово – приемна грижа. 


