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Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Козлодуй е приета от Общински съвет, гр. Козлодуй на заседание, 

проведено на 26.04.2016 г. (Решение № 106 от Протокол № 12) 

 

 

Стратегията е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, 

допълване и усъвършенстване в отговор на възникнали нови потребности и в 

съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа 

среда. 
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РЕЗЮМЕ 
 
 Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Козлодуй 
(2016 г. – 2020 г.) е разработена на базата на Областна стратегия за развитие на социалните 
услуги в област Враца (2016 г. – 2020 г.), утвърдена от Областния съвет за развитие в 
област Враца на заседание, проведено на 30 ноември 2015 г., с Решение №2 от 
Протокол №23/30.11.2015 г. 

 
Документът е продукт на съвместните усилия и партньорство на Общинския екип за 

стратегическо планиране на социалните услуги и разработване на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги 2016 г. – 2020 г., създаден със Заповед на кмета на Община 
Козлодуй и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от 
социални услуги, проведено на територията на общината. Проучването за оценка на 
ситуацията и потребностите на рисковите групи включва събиране и обобщаване на общи 
статистически данни, данни за рисковите групи, карти на наличните социални услуги, 
определяне на проблемите, оценка на потребностите и дефицитите от социални услуги.  
 

Общинската стратегия е разработена като секторна политика, въз основа и на 
стратегията за социални услуги по която се работеше през изминалия период 2011 г. – 2015 
г., както и въз основа на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални 
услуги в община Козлодуй. 

Стратегията предвижда и се базира на разбирането за развитието на социалните 
услуги като развитие на социалната икономика, разгърнато като двустранен процес – 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни като средство за адекватно посрещане 
на нуждите и потребностите на рисковите групи деца и възрастни, от една страна, и 
развитие на икономиката и трудовата заетост – осигуряване на подходящи работни места за 
квалифицирани в сферата на социалните дейности специалисти и други специалисти в 
подкрепящите и обслужващите дейности. 

 
Стратегията предвижда социални услуги за рисковите групи на територията на 

областта. В рамките й са изведени нейните приоритети, както и целеви групи и услуги за 
предстоящите 5 години на интервенция. Изборът на приоритетите е основан на остротата 
на проблемите и наличните ресурси. 
 

Стратегията има отворен характер на планови документ, като промени по 
съдържанието могат да се внасят винаги, когато възникне доказана необходимост. 
 
 
Раздел А: Контекст на ситуацията 
 

1. ОБХВАТ И ФОКУС НА СТРАТЕГИЯТА 
 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 г. – 2020 г. обхваща 
социалните услуги и мерки, които са необходими за осъществяване на ефективна социална 
политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в община Козлодуй в съответствие с 
техните реални потребности и съвременни стандарти. База за изготвянето й беше Анализ 
на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Козлодуй. 

Проучването за оценка на ситуацията и потребностите на рисковите групи включва 
събиране и обобщаване на общи статистически данни, данни за рисковите групи, карти на 
наличните социални услуги, определяне на проблемите, оценка на потребностите и 
дефицитите от социални услуги. Анализът на ситуацията в община Козлодуй е фокусиран 
върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социалните и 
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икономическите проблеми, политиките и мерките на национално ниво, за социално 
включване на уязвимите общности и групи от населението.  

Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може 
планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да 
съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване 
на необходимите услуги, както и да съответства на дългосрочните тенденции в развитието 
на област Враца. 

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в община 
Козлодуй е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на общинско 
и областно ниво.  

Планирането се осъществява с участието на заинтересованите страни:  
 Общинска администрация; 
 Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) и Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) в 

общината; 
 Социалните услуги в общината – Дом за възрастни хора с умствена изостаналост 

(ДВХУИ), с. Бутан; Центрове за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
физически увреждания (ЦНСТВХФУ) № 1 и № 3 в с. Хърлец и № 2 в с. Гложене; 
Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХПР) и Защитено жилище за 
хора с умствена изостаналост (ЗЖХУИ), с. Гложене; Дневен център за възрастни 
хора с увреждания (ДЦВХУ), с. Хърлец; Дневен център за деца и младежи с 
увреждания (ДЦДМУ), гр. Козлодуй; Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. 
Козлодуй; Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан; 
Домашен социален патронаж (ДСП), с. Бутан; Личен асистент по Проект „Подкрепа 
за достоен живот” по ОП РЧР и Проект „Нови възможности за грижа” по ОП РЧР; 
Приемна грижа по Проект „И аз имам семейство” по  ОП РЧР; 

 Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), гр. Козлодуй; 
 Инспектор „Детска педагогическа стая” (И ДПС) към Районно управление 

„Полиция” (РУП), гр. Козлодуй; 
 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни (МК БППМН), гр. Козлодуй;   
 Регионална дирекция „Социално подпомагане” (РДСП), гр. Враца; 
 Регионален инспекторат по образование (РИО), гр. Враца; 
 Регионална здравна инспекция (РЗИ), гр. Враца 

 
Анализът е изготвен от Дирекция „Образование, култура и социални дейности” към 

Общинска администрация, гр. Козлодуй (гл. експерт „Социални услуги”, гл. експерт 
„Здравеопазване, социални дейности и интеграция” и директор на Дирекция) и е 
съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй (Писмо с Вх. № 24.00-
300(1)/28.08.2015 г.) и Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в 
община Козлодуй (Протокол № 1 от 31.08.2015 г.).  

Проучването на ситуацията в община Козлодуй е фокусирано върху нуждите от 
социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, 
политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в 
област Враца.  

Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може 
планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да 
съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване 
на необходимите услуги и – в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции 
в развитието на областта. 
 

Целите на проучването са: 
 Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в 

община Козлодуй – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието; 
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 Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/групи 
по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;  

 Да се определи кои са индивидите и групите в риск – какви са техните 
характеристики, брой и териториално разположение; какво е отражението на 
рисковите фактори върху тях; 

 Да се оценят 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. 

 
Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически 

проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община 
Козлодуй като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните 
услуги. В географско отношение обхватът на проучването обхваща територията на община 
Козлодуй.  

 
В процеса на събиране на информация се включиха представители на заинтересованите 

страни. Използваха се следните  източници на информация: 
 Анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно 

ниво; 
 Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от: 

o Институциите на национално и областно ниво – НСИ, РДСП, РИО на МОН, 
РЗИ; 

o Общинска администрация;  
o ДБТ, ДСП и ОЗД в общината; 
o МК БППМН, И ДПС към РУП, гр. Козлодуй, които текущо документират 

своя опит и практика и разполагат със статистика за специфични групи на 
деца в риск; 

o Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите 
социални услуги в общината. 

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

документи на Областната и Общинската администрация (стратегии, планове за 
развитие) 

 Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от 
Общинска администрация, местно-базираните държавни институции,  НСИ. 

 
Тази стратегия е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, 

Закона за закрила на детето, Националната програма за закрила на детето, Международна 
харта за правата на човека на ООН, Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания 
и Факултативния протокол, Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията, 
Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. Тя е съобразена с 
всички национални стратегически документи, които имат отношение към закрилата на 
децата и развитието на алтернативни форми на социални услуги за деца и възрастни. 

Стратегията е съобразена с целите и принципите на Закона за социално подпомагане, 
Закона за интеграция на хората с увреждания и Национална програма за равни 
възможности на хората с увреждания. 

Целта на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните услуги в 
общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в 
община Козлодуй. 
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Настоящата стратегия има за своя задача да гарантира синхронизиране на действията 
на държавата, местната власт и гражданския сектор за подобряване благосъстоянието на 
децата и възрастните в община Козлодуй. 

От 2000 г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните 
услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към 
услугите за другите възрастови групи. Реформата е насочена към деинституционализация и 
децентрализация на социалните услуги. От система от специализирани институции, които 
предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората се 
премина към създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират подхода 
към индивидите и групите в риск и целят интегрирането им в социалните общности. Затова 
отговорностите за управлението на социалните услуги на местно ниво са поети от 
общините. Последователната практика на децентрализация намери израз и във 
въвеждането на регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с частни 
доставчици. Разработването на стратегията цели: 
 Въвеждане на регионален принцип на развитие на социалните услуги на базата на 

анализ на потребностите на местните общности; 
 Приоритетно развитие и увеличаване броя на предлаганите социални услуги в 

общността, подобряване на тяхното качество, гарантиране на стабилност и 
финансова устойчивост на социалните услуги, както и на процеса на 
деинституционализация; 

 Ежегодно актуализиране на финансовите стандарти за социалните услуги, 
делегирана от държавата дейност; 

 Разработване и прилагане на механизъм за предоставяне на комплексни социални 
услуги; 

 Увеличаване на броя на ползвателите на социални услуги, в т.ч.: домашен социален 
патронаж (вкл. социални кухни, обществени трапезарии) в отговор на базови 
потребности от храна и грижа; услуги в подкрепа на семействата с деца; услуги, 
насочени към превенция на рисковете в семейството; комплексни социални услуги 
за преодоляване на рисковете от отпадане от образователната система, както и 
рисковете пред здравословното развитие на децата. 

 
 

2. ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ  
 
 Обща характеристика на общината 

Община Козлодуй е разположена в източната част на Северозападна България, в 
Дунавската равнина, на брега на р. Дунав – част от Европейски транспортен коридор № 7 – 
Рейн – Майн – Дунав. От 1964 г. Козлодуй е със статут на селище от градски тип, а през 
1969 г. е обявен за град. Средната надморска височина в общината е 25 метра, а заеманата 
площ е 285 кв. км. Местоположението на общината е на 7 км от устието на р. Огоста, в 
плодородната житница на България, наречена от древните българи Златия. Граничи с 
общините Мизия на изток, Хайредин на юг и Вълчедръм на запад. 

Община Козлодуй обхваща 1 град и 4 села: град Козлодуй, село Бутан, село 
Гложене, село Хърлец и село Крива бара. Районът е с традиции в развитието на 
електропроизводство („АЕЦ Козлодуй”) и селско стопанство. Разполага с добре изградена 
инфраструктура и комуникации, високо квалифицирана работна ръка. 
 
 Население – демографска характеристика 
 Общ брой и възрастова структура на населението 

Общият брой на населението по настоящ адрес в община Козлодуй към 31.12.2014 г. по 
данни от ГРАО е 21 531, а по постоянен адрес е 21 966 жители. 
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Таблица:Население към 31.12.2014 г. 
Население на общината Постоянен адрес Настоящ 

адрес 
1.1. Население на общината (общо) 21531 21966 
1.2. Момчета до 18 г. 2106 2185 
1.3. Момичета до 18 г. 1983 2053 
1.4. Мъже от 18 до 62 г. 7114 7176 
1.5. Жени от 18 до 59 г.  6583 6571 
1.6. Мъже над 62 г. 1318 1433 
1.7. Жени над 60 г. 2427 2548 

                           Източник: Регистрите на служба ГРАО 
 

 Естествен прираст 
Естественият прираст е показател, който определя степента на развитие на 

демографските процеси. За община Козлодуй естественият прираст за 2014 г. е 
отрицателен (–) 93 души, което се дължи на ниския коефициент на раждаемост и високия 
коефициент на смъртност.  

 

 Източник: НСИ 
 

 Етнически състав 
 

Таблица: Население по области, общини, населени места и самоопределение по 
етническа принадлежност към 1.02.2011 година 

 Източник: НСИ 
 
Най-многобройната етническа общност в община Козлодуй е българската. Към нея 

са се самоопределили 16 149 или 90,94% от лицата, отговорили на доброволния въпрос. 
Ромският етнос е вторият по численост в общината. Към 01.02.2011 г. той наброява 1 427 

Живородени Умрели Естествен прираст  

Община 
всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

Козлодуй 197 105 92 290 160 130 -93 -55 -38 

Етническа група 

Област 
Община  
Населено 
място 

Лица, 
отговорили на 
доброволния 

въпрос за 
етническа 

принадлежност 

Българска Турска Ромска Друга 

Не се 
самоопре-

делям 
Община 
Козлодуй 17756 16149 31 1427 66 83 
гр. Козлодуй 11237 10966 24 136 55 56 
с. Бутан 2487 1864 .. 600 .. 18 
с. Гложене 2403 1838 .. 553 .. 7 
с. Крива бара 39 38 .. - .. - 
с. Хърлец 1590 1443 .. 138 5 .. 
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души с относителен дял от 8,03%, значително по-малък дял от този за областта. Към 
турската етническа група са се самоопределили 0,17% от всички лица, доброволно 
декларирали етническата си принадлежност. Към други етнически групи са се 
самоопределили 66 души или 0,37%. 

По данни от здравните медиатори, констатирани от работата им на терен,  
приблизителният брой на ромското население към м. ноември 2014 г.  по населени места в 
Община Козлодуй  е 4 050 жители: 
 гр. Козлодуй – приблизителна бройка 800 човека; 
 с. Хърлец – приблизителна бройка 650  човека; 
 с. Гложене – приблизителна бройка 1 200 човека; 
 с. Бутан – приблизителна бройка 1300 човека; 
 с. Крива бара – приблизителна бройка 100 човека. 

Разликата  в броя на жителите от ромски произход по данни на НСИ и този по 
информация на здравните медиатори се дължи на факта, че част от жителите  при 
преброяването през 2011 г. не са се самоопределили като жители от  ромски етнос. 

 
 Миграция 

През последните години механичният прираст в община Козлодуй е отрицателен, 
увеличава се минимално и се наблюдава запазване на негативната тенденция, причините за 
което са икономически и социални. 

 

 Източник: НСИ 
По неофициални данни нараства тенденцията  към миграция на активното население 

към други райони на страната (в по-големите градове), както и емиграцията в чужбина 
(Испания, Италия и Гърция). Причина за това е възможността за работа извън общината, 
която носи по-добри доходи и съответно по-добър стандарт за живот.  

 
 Гъстота на населението 

Гъстотата на населението в област Враца по данни за населението към 31.12.2011 
година на НСИ е 51,6 д/км2 – по-висока от средната гъстота на населението в 
Северозападния район – 43.8 д/км2 и по-ниска от средната за страната 66.01 д/ км2. Най-
гъсто населени са общините – Враца (108.8 д/км2), Козлодуй (74.1 д/км2), Бяла Слатина (43 
д/км2) и Мездра (41,9 д/км2). Най-слабо населени са общините Роман (20.5 д/км2), Борован 
(27 д/км2), Хайредин (26.3 д/км2) и Криводол (29 д/км2). 

В периода 1992 – 2011 година се отчита трайно намаляване гъстотата на 
населението за областта като цяло и за общините в частност. Най-значително е 
намалението на гъстотата на населението в общините Хайредин (- 45.4%), Мизия (- 37.6%), 
Оряхово (- 36.7%) и Криводол (-36.5%). Най–малко е намаляла гъстотата на населението в 
общините Козлодуй (- 11.3%) и Враца (- 22.8%).  

 
 Основни демографски проблеми и тенденции 

Демографската  и миграционна ситуация е силно влошена. Параметрите на 
възпроизводството на населението се определят от развитието на основните демографски 
процеси – естествен и механичен прираст, които за общината са отрицателни.  

Години Заселе-
ни 
общо 

От 
тях 
мъже 

От 
тях 
жени 

Изселени 
общо 

От 
тях 
мъже 

От 
тях 
жени 

Общ 
мех. 
прираст 

Мъже Жени 

2011 г. 303 137 
 

166 434 198 236 - 131 -61 
 

-70 

2014 г. 
366 167 199 506 227 279 -140 -60 -80 
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Очертава се тенденция към миграция на хората в трудоспособна възраст към страни 
от ЕС или към София.  
 
 Икономическо развитие 
 Икономика 

Водещи в икономиката на община Козлодуй са производството и разпределението 
на електрическа и топлинна енергия и строителството. Застъпени са и услугите, селското 
стопанство и търговията.  

На територията на община Козлодуй се намира най-големият производител на 
електрическа енергия в страната и голям работодател „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Други по-
големи работодатели, работещи в сферата на енергетиката и строителството са средни и 
големи фирми с над 50 служители като Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
(ДП „РАО”), „Атоменергостройпрогрес” ЕАД, „Атоменергоремонт” ЕАД и др.  
 Около 98% от активните стопански единици в община Козлодуй са микро, малки и 
средни предприятия. Преобладават микропредприятията с брой заети лица до 10 души, 
които изграждат над 90,85% от местния пазар.  

Туристическата инфраструктура е слабо развита, малко са леглата в местата за 
настаняване и средствата за подслон, малко са и реализираните нощувки.  

Развитие бележат хотелиерството и ресторантьорството, макар че са необходими 
качествени промени в нивото на обслужването. По-голямата част от легловата база е 
частна собственост, но частната предприемаческа активност на гражданите не е достатъчно 
развита.  

На територията има над 15 клона и офиси на различни търговски банки.  
Икономиката на общината създава благоприятна среда за развитие на институции, 

подпомагащи бизнеса, т.е. фирми и организации, предлагащи финансови, застрахователни 
и консултативни услуги и услуги за търговията с недвижими имоти. Сега на територията на 
общината работят 25 броя такива институции. 
 

 Земеделие 
Територията разполага със значителни ресурси за развитие на земеделието. 

Обработваемата земя е 82% от общата територия. Значителен е делът на нивите – 388 004 
дка, трайните насаждения са 11 609 дка, пасищата – 22 118 дка, а горските територии (само 
в град Козлодуй) са 10 191 дка.  

Обработваемата земя и климатичните условия са подходящи за отглеждане на 
зърнени и зеленчукови култури, захарно цвекло, тютюн и други.  

Броят на земеделските производители е 191. Част от земеделските производители 
реализират продукцията си чрез случайни прекупвачи. Висок процент от тях са запознати с 
условията за кандидатстване по програмите за финансиране, а по Схемата за директни 
плащания на площ ежегодно получават субсидии.  
 

 Растениевъдство  
В община Козлодуй растениевъдството е съсредоточено в 4 кооперации – по една в 

гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Бутан и с. Крива бара, с 22 270 дка обработваема земя. 
Основните култури, отглеждани в общината, са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и 
тютюн. Те заемат приблизително 27,30% от обработваемите площи. Предимно частният 
сектор отглежда лозя и картофи, както и зеленчуци – пипер, домати, фасул и др. 

Данните показват, че в общината е характерно изключително разпокъсано 
растениевъдство и спадът в производството на зърнени култури се дължи предимно на 
ниската ефективност. Основната причина за незадоволителното ниво на аграрната 
икономика на територията на общината са ниските добиви и високият размер на 
производствените разходи.  

Земеделските производители в общината не разполагат с добър управленчески опит. 
Те слабо използват информацията, предоставяна чрез бюлетините на Министерство на 
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земеделието и храните. Личните контакти все още са основен източник на информация. 
Рядко се използват и услугите на Националната система за съвети в земеделието. 
Значителна част от производителите реализират продукцията си чрез случайни прекупвачи 
и не членуват в кооперации.  
 

 Животновъдство 
Животновъдството е вторият важен подотрасъл на селското стопанство и е добре 

застъпено във всички селища. Основните видове животни, които се отглеждат на 
територията на община Козлодуй, са овце, говеда и биволи, свине, кози, птици, зайци и 
пчели. Навсякъде тенденцията е към намаляване на броя на животните, с изключение на 
пчелите.  

Животновъдството се развива главно в семейното стопанство и служи за 
задоволяване на личните нужди. В последните години се забелязва повишен интерес към 
пчеларството, за което има добри условия за развитие.  

Основните животновъдни отрасли са говедовъдство, овцевъдство, козевъдство и 
отглеждане на птици. Животновъдството е съсредоточено предимно в частния сектор, като 
производството е предназначено за самозадоволяване на населението.  

 
 Рибарство 

На територията на общината съществуват два водоема – язовир „Шишманов вал” в 
гр. Козлодуй, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, гр. Враца, и язовир в с. Бутан, 
стопанисван от ЕТ ”Терзийски – Димо Иванов”, който се използва за риболов. Наличните 
водоеми представляват база за организиране на активен риболовен туризъм. Риболовна 
дейност се извършва и в гр. Козлодуй по р. Дунав от рибари, снабдени с разрешителни за 
стопански риболов. 

 
 Здравеопазване 
 Здравна система в общината 

На територията на община Козлодуй профилактичната, диагностичната и лечебната 
дейност се осъществяват от: 
 Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. 

Козлодуй с десет отделения и 105 броя легла. Към МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, 
гр. Козлодуй  е разкрита Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) от общ 
профил. 

 2 медицински центъра на територията на гр. Козлодуй – Медицински център 
„Дарис” и Медицински център „Здраве”, които са  частни лечебни заведения за 
доболнична помощ. 

 Служба по трудова медицина към „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 
 11 общопрактикуващи лекари (лични) с практики в гр. Козлодуй (8 бр.), с. Хърлец (1 

бр.), с. Гложене (1 бр.) и с. Бутан (1 бр.). 
 Стоматологична помощ, която се оказва от 14 стоматолози - 11 за град Козлодуй и 

по 1 в селата Хърлец, Гложене и Бутан. 
Аптечната мрежа в общината е представена от общо 9 частни аптеки - 6 в град 

Козлодуй и по 1 в селата Хърлец, Гложене и Бутан.  
Във всички училища и детски градини е осигурено постоянно медицинско 

наблюдение в обособени и оборудвани здравни кабинети.  
Към 5 от 7-те детски градини на територията на общината са разкрити яслени групи. 
В град Козлодуй работи Детска млечна кухня. 
В СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй функционира логопедичен кабинет, 

който обслужва  деца от училищата в общината. 
 Подобряването на достъпа до здравеопазване във високорисковите общности  се 

реализира чрез дейността на 2-ма здравни медиатори, които работят на територията на 5-те 
населени  места в общината – гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива Бара.  
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От 2010 г. функционира педиатричен кабинет, намиращ се на територията на МБАЛ 
„Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, изграден по Проект „Нека по-добре да защитим 
здравето на нашите деца по поречието на река Дунав”, финансиран от Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на  Европейското икономическо 
пространство. 

 Брой лица с увреждания 
Лицата с увреждания в община Козлодуй към м. декември 2014 г. по данни на 

сектор ХУСУ към ДСП, гр. Козлодуй, представени по групи увреждания, са, както следва: 
 

Лица с увреждания (общ брой) 1421 
1. Лица с физически увреждания 449 
1.2. От тях, лица със сензорни увреждания 270 
2. Лица с множествени увреждания 684 
3. Лица с умствена изостаналост 186 
4. Лица с психични заболявания 102 
 
 
 Образование 
 Образователна структура в общината 
Мрежата от учебни и детски заведения е разположена във всяко от петте населени 

места в общината с изключение на с. Крива бара, където няма училище. 
За учениците и децата са създадени добри условия за обучение. Материалната среда е 

организирана оптимално за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес. 
Учебната база е специално построена за целта и отговаря на санитарно-хигиенните 
изисквания, което я прави конкурентоспособна за избора на учебно заведение и за 
възможностите за обучение.  

Териториалното разположение на учебната мрежа позволява всяко населено място да 
осигурява задължително училищно обучение на деца до 16 г. (с изключение на с. Крива 
бара), както и отглеждане, възпитание и образование на децата от 1 до 7 г. в детски 
градини. В това отношение общинската политика има задачата да решава проблемите 
освен за обхвата на всички деца в образователната система и посещението в училище, но и 
за повишаване качеството на образованието. 

Ресурсите в образователната система позволяват: 
 Избор на профили и специалности, които се предлагат в паралелките – хуманитарен 

профил, природоматематически профил, технологичен профил – туризъм, 
технологичен – ИТ, електроенергетика, възобновяеми енергийни източници, 
компютърна техника и технология, растениевъдство; 

 Възможност за надграждане  на езикови знания и компютърна грамотност  в 
езиковите центрове  “Училища Европа” и Бизнес център; 

 Продължаващо образование и квалификация в Колеж по Ядрена енергетика към 
Технически университет, гр. София; 

 Обучение по информатика във всички училища с добра  материална база; 
 Възможност за участие на талантливи деца и деца в риск в извънкласни и 

извънучилищни форми в училищата и Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй; 
 Високо квалифицирани кадри с потенциал; 
 Стабилно образование и много добра реализация на учениците във ВУЗ – атестат за 

качество на обучението; 
 Стремеж към отваряне на учебните заведения  към  разширяване на контактите с 

институции в и извън страната, имащи отношение към образованието. 
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 Брой деца, посещаващи детски и учебни заведения към 1 декември 2014 г.  
 

Деца в детски градини (без предучилищни форми) 339 
Деца в предучилищни форми на образование (детска градина, училище) 384 
Деца в общински и държавни училища (общ брой) 2476 
Деца в общински и държавни училища (1- 4 клас) 863 
Деца в общински и държавни училища (5- 8 клас) 878 
Деца в общински и държавни училища (9-12 клас) 735 

Източник: АдминМ за общинските детски градини 
и училища  и директорите за държавните училища 

 
 Брой отпаднали ученици 
 

Деца, отпаднали от училище през учебната 2007–2008 година 47 
Деца, отпаднали от училище през учебната 2008–2009 година 30 
Деца, отпаднали от училище през учебната 2009–2010 година 37 
Деца, отпаднали от училище през учебната 2010–2011 година 28 
Деца, отпаднали от училище през учебната 2011–2012 година 26 
Деца, отпаднали от училище през учебната 2012–2013 година 11 
Деца, отпаднали от училище през учeбната 2013–2014 година 10 

Източник: Общинска администрация, гр. Козлодуй, 
като информацията е получена от  РИО-Враца 

 
 Във връзка с очертаващия се проблем в образованието, свързан с отпадането от 
училище, през м. март 2011 г. бе подписан Механизъм на постоянно взаимодействие между 
образователните институции и всички институции/организации в общината, имащи 
отношение към проблемите на децата, трайно непосещаващи училище; децата, застрашени 
от отпадане, и децата в риск: Общинска администрация (Дирекция „Образование, култура 
и социални дейности”); Център за превантивна и възпитателна работа с деца към Местна 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. 
Козлодуй; Инспектор „Детска педагогическа стая”;  Център за обществена подкрепа, гр. 
Козлодуй; Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Бутан; Отдел „Закрила на 
детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй; здравни медиатори. С 
разбиране към проблема се отнасят и всички читалища и спортни клубове в общината и 
когато е необходимо тяхното сътрудничество, винаги се отзовават. 
 Отговорната дейност на всички институции/организации, тясното сътрудничество 
между тях и оптималното използване на капацитета на специалистите доведоха до 
предприемане на ефективни мерки и намаляване броя на отпадналите ученици.  

Нужно е да продължат дейностите по поддържане на добри условия за обучение 
както по отношение на подходяща материалната среда, обхвата и задържането на децата в 
училище, така и по отношение качеството на образованието.  

 
 
 Жилищни условия 

Източник: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 
2014-2020 година. (С изключение на информацията от НСИ и План за действие на Община Козлодуй в 
изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация(2012 – 2014 г.) – 
приоритетно направление 3, Жилищни условия.) 
 
При преброяването през 2011 г. е установен следният жилищен сграден фонд:  
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 Жилищни помещения - бр. Полезна площ – м2 

Населени места  
Жилища - бр. 

Общо  В т.ч. стаи  Общо  В т.ч. жилищна 
 
Община Козлодуй  9 641 34 975 28 227 714 807 531 569 
 
гр. Козлодуй  6 151 20 868 16 194 428 966 316 258 
 
с. Бутан  1 327 5 034 4 312 102 964 78 862 
 
с. Гложене  1 144 4 528 3 860 94 308 69 540 
 
с. Крива бара  250 975 820 19 263 12 863 
 
с. Хърлец  769 3570 3 041 69 306 54 046 

 Източник: НСИ 
 
Важен показател, характеризиращ жилищните условия на населението, е средната 

жилищна площ в обитаваните жилища на едно лице от населението. За страната тази площ 
е 21,8 кв.м, като се наблюдават различия за градското и селското население.  
 

Жилищният фонд е стар и амортизиран. Повечето от жилищата са построени преди 
повече от 25 години, а къщите преди 60-70 години. Общината е разрушила 12 общински 
къщи без траен градоустройствен статут, които са определени като „опасни за живеене и 
застрашени от самосрутване”. Предстои разрушаването на още 3 опасни за живеене 
общински къщи. След разчистване на терените общината може да ги оползотвори, по 
няколко начина: оформянето им като зелени площи; извършване на продажба или замяна 
срещу процент от разгънатата застроена площ на новопостроени на тях обекти. 

Предвидено е изграждане на обект „Социални жилища“ в кв. „Янтра“, УПИ І, кв. 2 в 
град Козлодуй. 

Към настоящия момент средствата, които се получават от наеми, са недостатъчни за 
поддръжката на жилищния фонд. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на 
сумите, необходими за ремонти и поддръжка. За периода 2008-2011 г. са изразходени суми 
за ремонт и поддръжка на общинския жилищен фонд в размер на 23 082 лв. средно за 
година. Политиката на местната администрация през последните 5 години е да не се 
продава общинският жилищен фонд поради липса на ново строителство. С цел осигуряване 
на допълнителни жилища общината е предвидила следните дейности: извършване на 
сделки с терени срещу получаване на жилища; да се определят терени за изграждане на 
социални жилища. 

Панелните сгради са обитавани от голям процент от населението, затова е важно да 
се взимат мерки срещу амортизацията на сградите. Всички жилищни блокове са панелни, с 
дървена слепена дограма, с плоски покриви. Има частично саниране на някои от 
апартаментите, както и частична подмяна на дограмата с PVC стъклопакет. Блоковете са 
топлофицирани. В сутерените на всеки е монтирана блокова абонатна станция, свързана по 
индиректна схема с градската топлофикационна мрежа. Голяма част от еднофамилните 
къщи не са топлофицирани. Проблемът на енергийната ефективност на жилищата става все 
по-важен: от една страна, цената на енергоносителите е тежко бреме за домакинските 
бюджети, а от друга страна, стои глобалният стремеж за пестене на енергия в контекста на 
усилията за постигане на устойчиво развитие, тъй като отоплението покрива около 70 на 
сто от битовата консумация на енергия. По данни на Министерството на икономиката и 
енергетиката външните ограждащи елементи на сградите имат реални коефициенти на 
топлопреминаване, които са 3–5 пъти по-високи в сравнение с нормите за ново 
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строителство, въведени през 1999 г. В 80% от съществуващия сграден фонд сутерените и 
таванските плочи са без топлинна изолация. Недобрата топлоизолация на външните 
ограждащи конструкции е причина за увеличени топлинни загуби. Топлинните загуби през 
остъклените повърхности (прозорци и остъклени балконски врати) понякога достигат до 
50% от общите топлинни загуби. 

Най-големи проблеми се очертават в сградите, строени по едропанелна технология. 
Редица експертни оценки и анализи показват, че около 10% от панелните жилищни сгради 
се нуждаят от неотложен ремонт на вътрешните инсталации и на хидроизолацията на 
покрива. Едропанелните жилищни сгради в комплексите на град Козлодуй ЖК 1, ЖК 2, 
ЖК 2а, ЖК 3-север и ЖК 3-юг са санирани от собствениците си до около 50 %, което е 
свързано с различните доходи на населението. 

В Националната жилищна стратегия на Република България, приета с Решение № 
395 на Министерския съвет от 14.05.2004 г. са набелязани мерки за управление и 
поддържане на жилищния фонд, които трябва да бъдат приложени и за всички жилищни 
комплекси в град Козлодуй. 

Необходимостта от ясна жилищна политика се усеща осезаемо не само по 
отношение на цялата страна, но и на отделните местни нива. Важно е да се потърсят 
инструменти за провеждане на основните дейности по жилищната благоустроеност, 
достъпност, качество на строителството. Добре е да се повиши информираността сред 
гражданите по отношение на изискванията за качествена среда и да се търсят техники за 
стимулиране на собствениците да участват в изграждането на жилища с висок стандарт. 
Важно е да се създаде по-ефективна комуникация между Общинската администрация и 
населението, да се търси координираност на дейностите и желанията.  

Основен аспект е социалната жилищна политика. Освен ниската наличност на 
общински жилищен фонд, затруднения има предимно с възможностите и изискванията за 
настаняване на хората в социални жилища. Необходимо е да се изградят повече общински 
жилища. Тази част от политиката е важна за привличане на млади семейства с по-ниски 
доходи, като им се оказва по-голяма подкрепа в желанието им да имат достъпно жилище и 
им се дават повече възможности за избор. Важен момент е и интегрирането на социалните 
групи в среда с качествени жилища, които да предоставят основните удобства за живеене. 
Изграждането на социални жилища е предизвикателство за повечето институции и 
общини. Община Козлодуй работи в тази посока – изграждане на социални жилища. 

На територията на общината има наличие на годни за жилищно застрояване на 
поземлени имоти – общинска собственост, в строителните и извън строителните граници 
на населеното място, като площта на жилищните терени или урегулирани жилищни имоти 
е 6 413 кв.м. Жилищните терени са включени в Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие като зона за въздействие със социален характер с капацитет за 
застрояване – 48 броя социални жилища. Има наличие на електропреносна мрежа, 
водоснабдителна мрежа, канализация, съобщителна и комуникационна мрежа, както и 
транспортна, социална инфраструктура и обекти на обществено обслужване. Част от 
ромите живеят в жилища в общински имоти, за които 60 домакинства имат сключени 
договори. Към настоящия момент по Интегриран инвестиционен проект за водния цикъл в 
град Козлодуй е изградена канализационна и водопроводна мрежа по ул. „Калина” и ул. 
„Ралица” (с компактно ромско население). Изработен е проект за канализация за с. Хърлец, 
с. Гложене, с. Бутан и се търсят възможности за реализацията му. Предстои ремонт на 
централна улица в ромския квартал на с. Бутан. Има одобрена и действаща кадастрална 
карта за град Козлодуй. За селата и града има одобрен Застроителен регулационен план 
(ЗРП).Също така има изработен и одобрен Подробен устройствен план (ПУП). (Източник: 
План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация(2012 – 2014 г.) – приоритетно направление 3, Жилищни условия.) 

Пространствените фактори са свързани със свободните терени за изграждане на 
жилища, природните условия и климата, характеристиките на релефа и съответните 
геоложки изисквания за строителство. Обособени са нови терени за изграждане на жилища. 
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Климатичните характеристики на територията допринасят за качеството на 
обитаване. Не се наблюдава влошена екологична обстановка. 

Някои от кварталите имат нужда от изграждане на изцяло нова инфраструктура. На 
места е необходимо да бъде подменена съществуващата инфраструктура, съобразно 
нарасналия брой жители на кварталите. 
 
 Заетост  
 Брой на заетите лица по отрасли 

 

 Брой на заетите по отрасли в нефинансовия сектор за периода 2005-2011 г. 

Отрасли 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  
A. Селско, горско и рибно стопанство 83 69 68 51 70 84 87 
C. Преработваща промишленост 957 1 032 1 021 1 044 1 146 1 067 1 056 

D. Електропроизводство, 
разпределение на електрическа и 
топлинна енергия 5 045 4 897 4 747 4 563 4 452 4 118 4 132 

E. Доставка на води, канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване … … … … … … … 
F. Строителство 2 165 2 398 2 720 2 502 2 122 1 785 1 520 

G. Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети 523 639 553 597 542 474 447 

H. Транспорт, складиране и 
съобщения 81 66 89 46 30 29 27 
I. Хотелиерство и ресторантьорство 287 287 266 111 139 153 358 

J. Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти, 
далекосъобщения … … … … … … … 
L. Операции с недвижимо имоти, 
наемодателна дейност и бизнес услуги … … … … … … … 
M. Професионални дейности и научни 
изследвания … … … … … … … 

N. Административни и спомагателни 
дейности … … … … … … … 

O. Държавно управление … … … … … … … 
P. Образование … … … … … … … 
Q. Хуманитарно здравеопазване и 
социални дейности 255 278 234 192 201 195 190 

R. Култура, спорт и развлечения … … … … … … … 

S. Други дейности, обслужващи 
обществото и личността   82 96 12 17 14 12 

Общо заети 9 610 9 748 9 877 9 558 9 177 8 680 8 414 
                                                                                                                              Източник: НСИ 
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Данните от таблицата показват, че се наблюдава намаление на общото количество 
на заетите лица, което е характерно за повечето от отраслите през последните години, като 
най-силно това се проявява в отрасъл строителство. Увеличение на заетите се наблюдава 
само в отрасли селско, горско и рибно стопанство и хотелиерство и ресторантьорство. 
 

 Относителен дял на заетите лица по отрасли 
 

Относителен дял на заетите по отрасли

Хотелиерство и 
ресторантьорст-

во; 2,46%

Преработваща  
промишленост; 

11,26%

Селско, горско и 
рибно 

стопанство; 
0,79%

Строителство; 
23,38%

Производство и 
разпределение 

на електрическа 
и топлинна 

енергия; 49,11%

Други дейности; 
0,36%

Търговия, 
ремонт  на 

автомобили и 
мотоциклети; 

5,8%

Заети в други 
отрасли; 3,90%

Транспорт, 
складиране и 
съобщения; 

0,57%

Здравеопазване, 
и социални 

дейности; 2,37%

 
                                                                                                                      Източник: НСИ 

 
Данните показват, че основно място в икономиката на община Козлодуй като 

генератор на заетост заема отрасъл „Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия“, в който са заети 49,11% от лицата. Следващите по значимост отрасли 
са „Строителство“ – 23,38%, „Преработваща промишленост“ – 11,26%, „Търговия, ремонт 
на автомобили и мотоциклети“ – 5,8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 2,46%, 
„Здравеопазване и социални дейности“ – 2,37%. Всеки от останалите отрасли осигурява 
заетост на по-малко от един процент от лицата. 

Следва да се отбележи, че ниската заетост в отрасъл „Селско, горско и рибно 
стопанство“ не може да се коментира прецизно поради значителните информационни 
проблеми, свързани със селскостопанските производители. 
 
 Безработица 
 Равнище на безработица в общината 

Източник: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014-2020 
година . 

Равнището на безработицата в Община Козлодуй е 15,53 % и се доближава до 
средното равнище за страната. Регистрирани са 1 576 безработни лица. Представителите на 
рисковите групи формират 52,73 % от безработните: младежи - 499 д. (31,66%) и лица над 
50 годишна възраст – 332 (21,07%).  
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 Структура на безработица в общината 
Източник: Областна администрация, гр. Враца. 
 

Община Козлодуй 2011 г.  2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Общ брой безработни лица 1 249 1 518 1666 1838 

Брой безработни лица без или с по-
ниско от основно образование 

533 575 626 652 

Брой безработни лица с намалена 
работоспособност 

16 24 33 43 

Брой безработни младежи от 18 до 
29 години 

358 570 510 498 

Брой безработни лица на възраст 
над 55  години 

155 218 206 213 

Брой безработни лица с 
регистрация над  1  година 

487 701 730 893 

Забележка: Данните за общ брой регистрирани безработни лица са средногодишни. 
Останалите данните са взети към 31 декември на съответната година. 

 
Средногодишният брой на безработните лица през наблюдавания период в община 

Козлодуй расте. Голям е делът на безработни лица с регистрация над 1 година, на 
регистрираните лица без или с по-ниско от основно образование и на младежите от 18 до 
29 години.  
  

 Мерки за осигуряване на заетост 
Източник: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014-2020 
година . 

Благоприятно въздействие върху натиска на пазара оказват реализираните мерки за 
осигуряване на заетост на безработни лица: за 2009 г. – на 294 лица, за 2010 г. – на 464 
лица, за 2011 г. – на 329 лица и за 2012 г. – на 342 лица. Лицата са включвани в програми за 
обучение и квалификация и безработни лица, участващи в активни мерки и програми на 
пазара на труда. Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй и Община Козлодуй активно 
съдействат за обучението и участието на безработните лица в програмите за заетост. За 
периода 2009-2012 г. на територията на община Козлодуй са реализирани следните 
национални програми, проекти и схеми: НП „От социални помощи към осигуряване на 
заетост”, НП „Асистенти на хора с увреждания” – дейност „Личен асистент”; НП 
„Активиране на неактивни лица”; Програма „Старт на кариерата”; Проект „Повишаване 
възможностите за заетост на безработни лица чрез качествено професионално обучение”; 
Схема BG051P0001-1.2.01 – „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 
самостоятелна стопанска дейност” – Компонент 1; Проект „Подкрепа за предприемчивите 
българи”; Схема BG051P0001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване 
на възможност за стаж”; Схема BG051P0001-2.2.01 – „По-близо до работа”; Схема 
BG051P0001-1.1.05 – „Отново на работа”; Проект „Детегледач – шанс за реализация с 
обучение към заетост”; НП „В подкрепа на майчинството”; НП „Социални услуги в 
семейна среда”. 

 

 

3. ОЦЕНКАТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 
 
 Анализ на групите в риск/целеви групи в община Козлодуй  
Анализът не цели да направи пълна класификация на рисковите групи, а да очертае 

приоритетни потребности от социална защита в общината, както и необходимостта от 
развитието на конкретни социални услуги. 
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 Деца, настанени в специализирани институции и резидентен тип услуги. 
Приемна грижа. Осиновявания. 

 Деца, настанени в Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД); 
 Деца, настанени в Дом за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ); 
 Деца, настанени в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ); 

 
Таблица 1: Брой деца, настанени в специализирани институции 

  Деца, настанени в ДМСГД 
 2012 2013 2014 

 Общо за общината 6 бр 3 бр. 3 бр. 

Деца, настанени в ДДЛРГ  
 2012 2013 2014 
Общо за общината 0  0 0 
 
Деца, настанени в ДДМУИ 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 0 0 0 

                 Източник: Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй 

От данните в Таблица 1 е видно, че настаняванията на деца от община  Козлодуй са 
в ДМСГД. Възрастовата група на тези деца е от 0 до 3 години.  

Заключение: В Община Козлодуй няма специализирана институция  за деца. По-
добра грижа и подкрепа за израстването и развитието на децата се предоставя от 
социалната услуга „приемна грижа”, поради което усилията ще бъдат насочени в тази 
посока. 

 Деца, настанени в резидентен тип услуги; 
 Деца, настанени в приемни семейства; 
 Осиновявания. 

 
Таблица 2: Брой деца, настанени в резидентен тип услуги, приемни семейства, 

осиновявания. (Съгласно датата на издадените от ДСП настанителни заповеди.) 

Деца, настанени в резидентен тип услуги 
 2012 2013 2014 

 Общо за общината 5 9 2 

Деца, настанени в приемни семейства 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 0 4 4 

Осиновени деца 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 0 0 1 

                 Източник: Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй 
 

От данните в Таблица 2 е видно, че най-голям брой настанявания на деца от община 
Козлодуй са в резидентен тип услуга. Възрастовата група на тези деца е 3-10 г.  
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Заключение: Община Козлодуй не се нуждае от разкриване на социална услуга 
резидентен тип  за деца, тъй като наличните в Област Враца са достатъчни. По-добра грижа 
и подкрепа за израстването и развитието на децата се предоставя от социалната услуга 
„приемна грижа”, която се предоставя на територията на общината и усилията на Община 
Козлодуй ще бъдат насочени в тази посока. 

 
 Деца в риск  
 Деца с физически увреждания; 
 Деца с умствена изостаналост; 
 Деца с други увреждания; 

 
 
 

Таблица 3: Брой деца с увреждания 

  Деца с физически увреждания 
 2012 2013 2014 

 Общо за общината 62 67 64 

Деца с умствена изостаналост 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 6 6 5 
    
Деца с други увреждания 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 18 29 30 

Източник: Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй 
 
От данните в Таблица 3 е видно, че броят на децата с физически увреждания е най-

голям. За трите групи деца от ОЗД не са предприемани мерки за настаняването им извън 
семейството. 

На територията на Община Козлодуй функционира ДЦДМУ. В училищата и 
детските градини в общината се обучават 49 деца, които са на ресурсно подпомагане – те 
получават подкрепа от ресурсен учител. 

Заключение: Община Козлодуй не се нуждае от разкриване на социални услуги  за 
деца с увреждания. Наличната социална услуга за подкрепа на децата с увреждания – 
ДЦДМУ, както и подкрепата на ресурсни учители от Център за ресурсно подпомагане, гр. 
Враца са достатъчни. 

 
 Деца, изоставени на ниво родилен дом; 
 Деца в риск от отпадане от училище; 
 Деца с родители в чужбина; 
 Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години; 
 Деца в многодетни семейства; 
 Деца на самотни родители; 
 Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила; 
 Деца с противообществени прояви. 

 
Таблица 4: Брой деца, изоставени на ниво родилен дом, деца в риск от отпадане от 
училище, деца с родители в чужбина, деца на непълнолетни родители и майки под 18 
години, деца в многодетни семейства, деца на самотни родители, деца жертви на 
насилие и трафик и получили полицейска закрила, деца с противообществени прояви 
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Деца, изоставени на ниво родилен дом 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 6 4 4 
    
Деца в риск от отпадане от училище 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 21  37 43 
Деца с родители в чужбина 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 3 4 4 
    
Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 7 5 12 
Деца в многодетни семейства 
 2012 2013 2014 
Общо за общината    
Деца на самотни родители 
 2012 2013 2014 
Общо за общината    
Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 5 12 14 
Деца с противообществени прояви 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 23 29 30 

Източник: Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй, МК 
БППМН, Инспектор „ДПС”към РУП-Козлодуй 

 
От данните в Таблица 4 е видно, че броят на децата в риск от отпадане от училище 

е не само най-голям, но и расте. От 2011 г. всички институции в общината, имащи 
отношение към проблема, целенасочено и отговорно работят в постоянно взаимодействие, 
благодарение на което броят на отпадналите ученици е намален. 

Обезпокоително расте броят на  непълнолетни родители и майки под 18 години. От 
децата, изоставени на ниво родилен дом, няма деца, родени от непълнолетни родители. В 
посока преодоляване на проблема е насочена превантивната дейност както на здравните 
медиатори, така и на медицинските и други специалисти в училищата. 

Не по-малко притеснителен е фактът, че расте броят на деца с противообществени 
прояви и деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила. Върху тези 
проблеми приоритетно и в тясно сътрудничество работят МК БППМН, РУП, ОЗД, 
училищата.  

От изключително значение е подкрепата, която децата от гореизброените рискови 
групи получават от специалистите, които работят в ЦОП, гр. Козлодуй, както и в ЦСРИ, с. 
Бутан.  

Заключение: Община Козлодуй не се нуждае от разкриване на нови социални 
услуги  за деца в риск. Необходимо е да продължи утвърдената вече като успешна практика 
на постоянно взаимодействие между  наличните социални услуги за подкрепа на децата в 
риск – ЦОП и ЦСРИ, обществените възпитатели към МК БППМН, здравните медиатори, 
специалистите в училищата, ОЗД, РУП. 
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 Пълнолетни лица с увреждания 
 Лица с физически увреждания; 
 Лица с психични заболявания; 
 Лица с умствена изостаналост; 
 Лица с деменция; 
 Стари хора с увреждания. 

 
Таблица 5: Брой лица с физически увреждания, лица с психични заболявания, лица с 

умствена изостаналост, лица с деменция, стари хора с увреждания 
Лица с физически увреждания 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 589 555 449 
Лица с психични заболявания 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 67 86 102 
Лица с умствена изостаналост 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 113 142 186 
Лица с деменция 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 21 26 38 
Стари хора с увреждания (лица над 61 г. от всички горепосочени в таблицата групи) 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 341 397 467 

     Източник: Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй 
 
Община Козлодуй осъществява ефективна социална политика за подкрепа на 

пълнолетните лица с увреждания в общината в съответствие с техните реални потребности 
и съвременните стандарти чрез предоставянето на различни социални услуги. 

Най-голям според данните в Таблица 5 е броят на лицата с физически увреждания. 
В тяхна подкрепа в общината функционират три ЦНСТВХФУ в с. Хърлец и с. Гложене, 
ДЦВХУ в с. Хърлец, ЦСРИ в с. Бутан. 

В подкрепа на следващата по големина група – на лицата с умствена изостаналост, 
на територията на общината функционират ДВХУИ в с. Бутан и ЗЖХУИ в с. Гложене. 

За лицата с психични заболявания функционира ЗЖХПР в с. Гложене. 
Социалните услуги, предоставяни на територията на община Козлодуй за 

пълнолетни лица с увреждания, са със запълнен капацитет. С действащите социални услуги 
Община Козлодуй е покрила нуждите на лицата от рисковите групи в общината, В ЗЖХПР 
ползватели от общината са 2 лица, а в ЗЖХУИ – 3 лица, като останалите ползватели на 
двете услуги са лица от други общини и области. От чакащите лица за ползване на тези 
услуги няма нито едно лице от общината.  

Най-малък е броят на лицата с деменция. В общината липсва социална услуга за 
лица с деменция, като при необходимост такива лица са настанявани в услуги в страната. 
Възможности за покриване нуждата от такава социална услуга могат да се търсят при 
трансформирането на ДВХУИ, с. Бутан, като разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с 
психични разстройства или деменция. 

Заключение: Община Козлодуй не се нуждае от разкриване на нови социални 
услуги за пълнолетни лица с увреждания.  
 
 Лица, трайно настанени в институции 
 Хора с увреждания, настанени в институции; 
 Стари хора, настанени в институции. 
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Таблица 6: Брой хора с увреждания, настанени в институции; брой стари хора, 
настанени в институции 

Хора с увреждания, настанени в институции 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 40 48 42 
Стари хора, настанени в институции 
 2012 2013 2014 
Общо за общината 42 44 38 

     Източник: Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй 
 
На територията на община Козлодуй има една специализирана институция за хора с 

увреждания  - ДВХУИ, с. Бутан, която е със запълнен капацитет.  
Социалната услуга е покрила нуждите на лицата от рисковата група в общината. В ДВХУИ 
ползватели от общината са 3 лица,  като останалите ползватели на услугата са лица от 
други общини и области. Чакащите лица за ползване на тази услуга са 25, като нито едно 
лице от тях не е от община Козлодуй. Липсва специализирана услуга за стари хора, които 
са настанявани в такива институции в областта и страната. 

Заключение: С оглед повишаване качеството на предоставяне на услугата, усилията 
на Община Козлодуй ще бъдат насочени към трансформиране на специализираната 
институция в с. Бутан в резидентен тип социални услуги.  
 
 Общности и групи в неравностойно положение 
 Безработни 

Основополагащ фактор за нормален стандарт на живот е размерът на доходите, 
който може да осигури всички останали сфери на живот, поради което липсата на доходи 
поради безработица е предпоставка за формирането на рискова група. 

Равнището на безработицата в Община Козлодуй от 15,53 %, което се доближава до 
средното равнище за страната. Чрез ДБТ в общината се предприемат необходимите мерки 
за осигуряване на заетост на безработни лица. 

 
 Етнически общности в неравностойно положение 
В подкрепа на етническите общности в неравностойно положение бе приет План за 

действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 г.–2017 г.), чието изпълнение 
доведе до следните положителни ефекти по приоритетни направления: 
 
Приоритетно направление Образование 
 Осигурен е достъп на ромските деца до учебните заведения. Установена е успешна 

комплексна междуинституционална дейност.  Ограничен е броят на отпадналите 
ученици.  

Приоритетно направление Здравеопазване 
 Увеличен е процентът на имунизираните спрямо подлежащите за имунизация. 

Осигурен е достъп на лицата от етнически малцинства до здравни и профилактични 
услуги. Осигурена е информираност на гражданите от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение за ползата от ваксинопрофилактиката. 

Приоритетно направление  Жилищни условия 
 Продължава работата по сключване на договори за отстъпено право на строеж 

(ОПС) 
 
Приоритетно направление Заетост  
 Повишава се образователното и квалификационното равнище на безработни лица в 

неравностойно положение и осигуряване на  заетост. 
Приоритетно направление Върховенство на закона и недискриминация 
 Утвърдени са толерантни междуетнически отношения. 
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Приоритетно направление Култура и медии 
 Съхранява се ромската културна идентичност като част от националната култура. 

Дейностите на подкрепа на уязвимите в социално отношение групи продължават с 
очертани мерки в План за действие на Община Козлодуй за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация (2015 г.–2017 г.). 

 Самотно живеещи стари хора 
Голяма рискова група, за която няма точна информация, са самотните стари хора,  

които са в състояние на социална изолация и имат  непрекъсната нужда от подкрепа в 
ежедневието си. Услугите, които предлага в момента Общината, са  Домашен социален 
патронаж в с. Бутан и „Личен асистент” в цялата община. 

Обхватът на Проекта, чрез който се предоставя услугата „Личен асистент” не е 
достатъчен, за да се задоволят потребностите на всички нуждаещи се.  

Заключение: Като мярка за подкрепа на тази рискова група, Община Козлодуй 
предвижда разкриване на нова социална услуга в общността, а именно Дневен център за 
стари хора в град Козлодуй.  
 
 Социално подпомагане, взаимодействие с други услуги в областта на 

образованието, здравеопазването, пазара на труда и други допълващи услуги 
 Месечни, целеви и еднократни помощи. 

 
Видове помощи по Правилник за приложение на закона за социално подпомагане 

(ППЗСП) 
Годишна 

                                                                                           2014 
Годишна 

2013 
Годишна  

2012 
    
№ Описание Брой Сума Брой Сума Брой Сума 

1 I. Месечни помощи - общо                                                                              618 541668 612 514008 585 507811 
2    - в т.ч. брой деца                                                                               756 0 703 0 683 0 
3 1. Лица                                                                                             194 90480 191 83390 183 78416 
4 2. Двучленни семейства                                                                              141 119030 160 98576 146 107481 
5     - в т.ч. брой деца                                                                              83 0 86 0 72 0 
6 3. Тричленни семейства                                                                              103 96956 96 99240 98 96866 
7     - в т.ч. брой деца                                                                              158 0 141 0 144 0 
8 4. Четиричленни семейства                                                                           106 120733 97 117431 88 114353 
9     - в т.ч. брой деца                                                                              237 0 218 0 199 0 

10 5. Петчленни семейства                                                                              47 63284 40 62503 40 49757 
11     - в т.ч. брой деца                                                                              151 0 126 0 127 0 
12 6. Шест и повече-членни семейства                                                                   27 51185 28 52868 30 60938 
13     - в т.ч. брой деца                                                                              127 0 132 0 141 0 
14 II. Еднократни помощи - общо                                                                          51 11795 41 6390 55 7880 
15 1. Еднократни по чл. 16                                                                             51 11795 41 6390 55 7880 
16   - в т.ч. в натура                                                                                 0 0 0 0 0 0 
17 2. Еднократни по чл. 16a                                                                            0 0 0 0 0 0 
18 3. Еднократни по чл. 17                                                                             0 0 0 0 0 0 
19 III. Целеви помощи по ППЗСП - общо                                                                    4 0 3 0 4 0 
20 Наем на общинско жилище - общо                                                                      0 0 0 0 0 0 

21 
Издадени удостоверения за  пътуване с 
БДЖ                                                            4 0 3 0 4 0 

         Източник: Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй 
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Лица, получаващи целеви помощи за отопление 
 

Лица, получаващи целеви помощи за отопление сезон 2009-2010 г. 1008 
Лица, получаващи целеви помощи за отопление сезон 2011-2012 г. 1095 
Лица, получаващи целеви помощи за отопление сезон 2013-2014 г. 1143 

         Източник: Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй 
 

Критериите за достъп до подпомагането не са променяни през представения 
тригодишен период. Нарастващият брой на случаите и сумите за подпомагане се дължи на 
промяната в заетостта по различни Национални програми и мерки за заетост. 
 

 Мерки за заетост, обучение и професионална квалификация 
 

Информация за програми и мерки за заетост и обучение 
 

  

Програми и мерки за заетост, финансирани от 
държавния бюджет 2012 година 2013 година 2014 година 

  
 
Насърчителни мерки за заетост 15 66 23 

  Програми за заетост:       
1 НП „ОСПОЗ” 458 587 511 
2 НП „Асистенти на хора с увреждания” 30 29 29 
3 НП „Старт на кариерата” 2 3 2 

4 
НП „Заетост и обучение на хора с трайни 
увреждания” 0 0 14 

5 Регионални програми за заетост 0 0 20 
6 НП „Нова възможност за заетост” 0 0 1 
7 НП „Възобновяване и опазване на българската гора” 0 0 4 
8 НП „Сигурност” 0 0 34 

          
  Програми за заетост по ОП „РЧР”       

1 Проект „Подкрепа за заетост” 361 124 193 
2 Проект „Ново начало - от образование към заетост” 21 42 0 
3 Проект „Нов избор - развитие и реализация” 262 263 0 
4 Проект „По-близо до работа” 0 0 12 

          
  Обучения за възрастни:       

1 
„Професионално обучение за всички-шанс за 
успешен преход към заетост” 0 0 73 

2 Проект „Подкрепа на предприемчивите българи” 20 0 0 
Източник: Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй 

 
През 2012 година по програми и мерки за заетост са включени общо 1149 

безработни лица, което представлява 50,22 % от общо регистрираните в ДБТ, гр. Козлодуй. 
През 2013 година започналите работа са 1114 лица, което е 42,86 % от общо 

регистрираните в ДБТ, гр. Козлодуй. През 2014 година са включени в заетост 843 лица, 
което е 31,33 % от общо регистрираните в ДБТ, гр. Козлодуй. 

Наблюдава се тенденция на намаляване на включените в заетост безработни лица по 
програми и мерки за заетост. 
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След стартиране на нови програми за заетост очакваме безработните лица да се 
включат в тях. 
  

 Дейности със социална насоченост в сферата на образованието 
Във всички училища на територията на община Козлодуй се реализират следните 

дейности със социална насоченост: 
 Осигуряване на транспорт за пътуващите ученици; 
 Въвеждане на целодневна организация на обучение; 
 Предоставяне на безплатно хранене на ученици от социално-слаби семейства, в т.ч 

роми; 
 Осигуряване на отговаряща на съвременните изисквания учебна среда; 
 Осигуряване на медицинско обслужване по време на учебния процес и 

извънкласните и извънучилищни форми; 
 Организиране и провеждане на благотворителна дейност: целогодишни кампании за 

събиране на дрехи и обувки за деца от социално-слаби семейства, в т.ч. роми, 
организирани  от  училищата на територията на община Козлодуй, ОДК, Отдел 
„Закрила на детето” (ОЗД) и МК БППМН; Коледен благотворителния базар и 
концерт за събиране на средства за подпомагане на децата, които по социални 
причини се затрудняват да посещават училище; 

 Провеждане на летни училища с цел ангажиране на свободното време на децата и 
запазване на придобитите знания през учебната година, както и запълване на 
образователни и възпитателни липси; 

 Планиране, организиране и реализиране на общински кампании с цел превенция на 
зависимостите и асоциалното поведение – „Град без дрога” 2013, „Град без агресия” 
2014. 
 

 
4. ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МРЕЖАТА ОТ УСЛУГИ В ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ 
 
В община Козлодуй функционират 10 социални услуги (СУ) делегирани от 

държавата дейности – ДЦДМУ; гр. Козлодуй; ЦОП, гр. Козлодуй; ДЦВХУ, с. Хърлец; 3бр. 
ЦНСТВХУ, с. Хърлец и с. Гложене; ЗЖХУИ и ЗЖХПР, с. Гложене; ЦСРИ, с. Бутан и 
ДВХУИ, с. Бутан, 1 социална услуга общинска дейност (ДСП) и 2 социални услуги, 
предоставяни по ОП РЧР (Личен асистент и Приемна Грижа), които са достатъчни за 
обслужването и покриването на потребностите на целевите групи потребители от 
общината.  

В изпълнение на предходната общинска стратегия за развитие на социалните услуги 
2011 г. – 2015 г. следва да отчетем изпълненото. 
 
 Закрити специализирани институции за възрастни: 
 Дом за възрастни хора с физически увреждания гр. Козлодуй. 

 
 Разкрити социални услуги за възрастни в периода 2011 г. – 2015 г. 
 Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Хърлец, общ. Козлодуй с 

капацитет 30 места; 
 ЦНСТ за лица с физически увреждания с. Гложене и с. Хърлец с капацитет 3 по 15 

места. 
 

 Планирани, неразкрити социални услуги за възрастни: 
 ЗЖ – 1 бр. за хора с психични разстройства, изведени от ДВХУИ, с.Бутан; 
 ЦНСТ – 3 бр. за възрастни с умствена изостаналост, изведени от ДВХУИ, с. Бутан; 
 Дневен център за стари хора гр.Козлодуй; 
 Социално предприятие в гр.Козлодуй. 
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На общинско ниво е създаден Обществен съвет за упражняване на обществен 

контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните 
услуги в община Козлодуй. За развитието и качеството на предоставяните СУ показателни 
са данните в регулярно представяните справки от всяка СУ за капацитет, персонал и 
дейности, извършвани във всяка СУ. 

СУ на територията на община Козлодуй провеждат кампании, целящи повишаване 
на обществената чувствителност и включване на заинтересованите страни в дейности по 
оказване на подкрепа на рисковите групи, изразяващи се в изготвяне на рекламни 
материали за СУ, участие на потребители и персонал в културни, спортни и др. 
мероприятия, благотворителни акции и др.  

За потребителите се създават условия за свободно изразяване на мнения и взимане 
на самостоятелни решения, чрез което се осигурява обратна връзка с тях. 

За разкриване на нови социални услуги в общината не съществува свободен сграден 
фонд. Общината няма финансовата възможност за социални услуги общинска дейност, но 
ще се търсят възможности за евентуално разкриване на нови услуги, предоставяни в 
домашна среда, в т.ч. увеличаване на броя на потребителите на услугата Домашен социален 
патронаж и/или разкриване на Обществена трапезария.  

Капацитетът на функциониращите социални услуги е запълнен. Като сериозен 
проблем все повече се очертава намирането на квалифициран персонал.  

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.  

За изграждането на Социални жилища и разкриването на ДЦСХ в град Козлодуй, 
Община Козлодуй ще търси възможности по ОП. 

Целта на изложения по-горе анализ е да се определят приоритетите в областта на 
социалните услуги на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на 
населението в община Козлодуй. 

Социалната политика на общината е насочена към развиването на нови форми и  
ефективна система от социални услуги, които поставят на първо място потребителя и 
отговарят на нуждите на общността, осигуряват равен достъп и  възможност на всеки за 
реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално 
положение. 

Демографската и миграционна ситуация в общината е влошена. Отрицателни са 
естественият и механичният прираст. Очертава се тенденция към миграция на хората в 
трудоспособна възраст към страни от ЕС или към София.  
 Високият дял на етносите и населението, което не се е самоопределило, налага 
провеждане на активни мерки и дейности за неговото интегриране в обществото. 
 Здравната и образователната система в община Козлодуй са добре развити. Нужно е 
да продължат дейностите по поддържане на добри условия за обучение както по 
отношение на подходяща материалната среда, обхвата и задържането на децата в училище, 
така и по отношение качеството на образованието.  

Основно място в икономиката на общината като генератор на заетост, заема отрасъл 
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия”, представен основно 
от най-големия работодател в общината „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Работни места се 
осигуряват и в отраслите „Строителство”, „Преработваща промишленост”, „Търговия, 
ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, 
„Здравеопазване и социални дейности” и др.  

Територията разполага със значителни ресурси за развитие на земеделието, но броят 
на земеделските производители не е голям. Растениевъдството е съсредоточено в 4 
кооперации – по една в гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Бутан и с. Крива бара и в частния 
сектор. Вторият важен подотрасъл на селското стопанство – животновъдството, е добре 
застъпен във всички селища, като се развива главно в семейното стопанство и служи за 
задоволяване на личните нужди с изключение на пчеларството, към което в последните 
години се забелязва повишен интерес.  
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Средногодишният брой на безработните лица през наблюдавания период в община 
Козлодуй расте. Голям е делът на безработни лица с регистрация над 1 година, на 
регистрираните лица без или с по-ниско от основно образование и на младежите от 18 до 
29 години.  
 Отчитайки изложените външни и вътрешни фактори на демографските и 
социалните процеси, влияещи на рисковите групи, Община Козлодуй ще продължи своята 
дейност по поддържане на съществуващите и търсене на нови ефективни мерки за 
осигуряване на равноправен и достоен живот на представителите на рисковите групи, в т. 
ч. качествено предоставяне на функциониращите социални услуги съгласно изискванията 
на нормативната уредба.    

Съществуващите социални услуги в общността предоставят качествена грижа, но 
видно от анализа е, че лицата от рисковите групи в общината се нуждаят много повече от 
подкрепа в домашна среда. Такава грижа предоставят социалните услуги „Социален 
асистент” и „Домашен помощник”, за които ще се търсят възможности за кандидатстване 
по ОП.  
 
 
Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги 
 

1. ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ 
 
1.1. Визия 

Общинската стратегия за социални услуги в община Козлодуй изразява стремежа на 
всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в общината. 
Тази Стратегия изразява стремежа за развитие и предоставяне на достъпни и качествени 
социални услуги, в семейна и близка до семейната среда от институции и организации, с 
качество и обхват, задоволяващи в максимална степен потребностите на всички рискови 
групи. 

Общинската стратегия ще насърчи взаимодействието между социалните и здравните 
услуги и образователната система, които да осигурят възможност за социално включване и 
същевременно да имат превантивна роля. 

В дългосрочен план Общинската стратегия предвижда развиването на модерна, 
ефективна мрежа от социални услуги, която поставя в своя център ползвателя, отговаря на 
нуждите на общността и осигурява равен достъп до качествени услуги.  

 
1. 2. Ценности и принципи 

Основна ценност в социалната сфера е човекът и правото на всяко човешко 
същество да развие максимално своите възможности без значение на етническа 
принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.  

Стратегическият документ утвърждава следните принципи, ценности и подходи при 
планирането и предоставянето на социални услуги: 
 Съответствие на социалните услуги с международните документи и конвенции 

относно човешките права и основните свободи, и правата на детето;  
 Солидарност, толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията 

като ценност и ресурс за развитие, обществена солидарност и толерантност към 
всички социални групи; 

 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 община Козлодуй; 

 Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорството; 
 Включване на потребителите в процеса на вземане на решения при избор на 

подходяща за него услуга. Уважение към специфичните потребности и изисквания 
на всеки индивид; 
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 Ориентиране на услугите към потребителя и към неговите променящи се 
потребности, характер, интереси, възможности и предпочитания. Осигуряване на 
качествени услуги; 

 Прозрачност – точна и изчерпателна информация на потребителите и 
потенциалните потребители за предлаганите услуги;  

 Достъпна и адаптирана среда; 
 Устойчивост и ефективност на постигнатите резултати от предоставяните услуги; 
 Партньорство и равнопоставеност на всички доставчици на услугите; 
 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги; 
 Прилагане на гъвкав подход при предоставянето и финансирането на социалните 

услуги; 
 Гражданско участие и взаимодействие между всички заинтересовани страни в 

процеса на разработване и прилагане на социалната политика  в общината; 
 Надграждане на добрите практики и опит в услугите, постоянно повишаване на 

квалификацията и уменията на персонала; 
 Изграждане на мрежа от партньорство на местно ниво, с участието на всички 

заинтересовани страни за постигане на добро управление, ефикасност и 
ефективност на социалните услуги. 

 
Изведените принципи са ориентирани и базирани на основните принципи за 

сближаване и приобщаване в обществото на определени индивиди и  групи, и социалното 
им включване. Те обхващат всички страни в предоставянето на социалните услуги в 
подкрепа на уязвимите групи. 
 Солидарност, 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: 
 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; 

 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; 

 Поставяне на потребителя в центъра на услугата – услугите да са ориентирани към 
самия потребител и към неговите променящи се социални и 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; 

 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; 

 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални 
групи – всички граждани са равнопоставени и имат равен достъп до услуги; 
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 Достъпност – достъпна и адаптирана среда, осигуряване на качествени услуги на 
територията на всеки регион – изградена мрежа от стационарни и мобилни услуги; 

 Устойчивост и дългосрочен ефект на постигнатите резултати – трайност и 
дългосрочно въздействие на постигнатите ефекти от реализираните политики; 

 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; 

 Ефективност и ефикасност на услугите – осигуряване на достъп, разнообразяване на 
услугите, предоставяне в координация, съобразяване с местните особености; 

 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; 

 Междусекторно взаимодействие при предоставянето на социални, образователни и 
здравни услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите; 

 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; 

 Гражданско участие и диалогичност – участие и взаимодействие между всички 
заинтересовани страни в процеса на разработване и прилагане на политиката в 
областта за дългосрочна грижа. 
Изведените принципи са практически ориентирани и се базират на основните 

принципи за социална кохезия, социално включване и ефективна подкрепа. Те покриват 
всички аспекти на предоставянето на услуги в подкрепа на уязвимите групи. 

 
 

2. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 
Направленията и приоритетите в общинската стратегия за социални услуги са 

изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и 
необходимостта от намеса за решаване на социалните проблеми на жителите на общината. 

Направленията представляват структура на стратегията и представят в какви 
области  са структурирани целите и мерките, които на практика обхващат пълния спектър 
на социалните услуги в общината. 

Приоритети на общинската  стратегия посочват какви са приоритетите във всяко от 
посочените направления.  

Въз основа на заключенията, направени от анализа на ситуацията в община 
Козлодуй, в процеса на планиране бяха идентифицирани следните приоритетни 
направления: 
 
Приоритетно направление 1: Превенция и развитие на социални услуги за деца и семейства 
в риск.  
Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на лица 
в рискови групи.  
Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот. 
Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси. 
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Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и 
междусекторно сътрудничество. 
 
2.1. Превенция и развитие на социални услуги за деца и семейства в риск  

 
Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към 

превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата; 
превенция на изоставянето и настаняването на деца в СИ; превенция на отпадане от 
училище, превенция на рисково поведение на деца и младежи; подкрепа на деца, жертва на 
насилие; социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми; 
подкрепа и консултиране на семейства от общността; съдействие на деца, отпаднали или в 
риск да отпаднат от училище; създаване на условия за корекционно-компесаторна работа с 
деца; развитие на физическия, психическия и творческия потенциал; придобиване и 
развитие на полезни навици и умения; развитие на приемна грижа и осиновяване; закрила 
на деца. 

 
2.2. Развитие на социални услуги за социално включване на лица в рискови групи  

 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е насочена към: 

 подкрепа на пълнолетните лица в неравностойно  положение, посредством 
осигуряване на достъп до подходящи и качествени социални услуги в общността, 
без да се налага напускане на семейната среда и общност; 

 подобряване на достъпа до здравни услуги, образование, успешно интегриране и 
реализация на пазара на труда; 

 съхраняване на човешкото достойнство и социалната справедливост. 
 
2.3. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот  

 
Създаване на условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към 

повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава 
принципът за независим живот в семейната среда или близка до нея. Услугите, отличаващи 
се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия 
на живот на потребителите. 

 
2.4. Развитие на човешките ресурси  

 
Развиването на социални услуги и подобряването на качеството им; въвеждането на 

принципи на работа и взаимодействие, насочени към ефективност и ефикасност; доброто 
управление, изискват въвеждането на общинска политика за развитие на човешките 
ресурси в услугите чрез обучения, супервизия и различни форми на подкрепа. 
Изграждането на необходимия капацитет за управление и за качествено предоставяне на 
социални услуги се очертава като  условие, както за изпълнението на планирания обем 
социални услуги и мерки, така и за постигането на качество на услугите в съответствие със 
съвременните стандарти.  

Персоналът, нает в съществуващите към момента социални услуги е в съответствие 
с изискванията, съгласно Методиката за определяне на длъжностите на персонала в 
специализираните институции и социалните услуги в общността. 

 
2.5. Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество 
   

Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която може 
да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и частни 
организации – участници в секторите социални услуги и подпомагане, образование, 
здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.  
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3.  ЦЕЛИ 

Общи и конкретни цели  
Общинската стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални 

услуги в общината, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа 
за хората от рисковите групи. За да се превърне в реалност визията на  Стратегията, във 
всяко от избраните приоритетни направления са набелязани общи и конкретни цели. 
 
Приоритетно направление 1: Превенция и развитие на социални услуги за деца и 
семейства в риск 
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството чрез превенция на риска 
от изоставяне и неглижиране на децата, чрез: 
 Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в 

специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното 
семейство. 

 Конкретна цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания, 
отглеждани в семейството. 

 Конкретна цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за 
социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата. 

 Конкретна цел 1.4. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и 
уязвими групи до качествено образование. 

 Конкретна цел 1.5. Насърчаване на дейностите по приемната грижа в община 
Козлодуй. 

 
Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на 
лица в рискови групи 
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на 
максимален брой хора от рисковите групи, в т.ч. ромската общност, в община 
Козлодуй, 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. Да се намали броят на хората с увреждания в специализирани 

институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип. 
 Конкретна цел 2.3. Социална интеграция и социално включване на лица от 

рисковите групи. 
 
Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот 
Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора в община Козлодуй, 
чрез: 
 Конкретна цел 3.1. Оптимизиране на мрежата от услуги в общността за 

осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна 
среда. 

 
Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси  
Обща цел 4. Да се повиши качеството и ефективността на социалните услуги чрез 
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез 
осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги, 
чрез: 
 Конкретна цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и 

организационния капацитет на общинско ниво за управление на социални услуги. 
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 Конкретна цел 4.2. Да се осигури подкрепа за персонала на социалните услуги за 
развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие със 
съвременните изисквания и стандарти. 

 Конкретна цел 4.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на 
социалните услуги. 

 
Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и 
междусекторно сътрудничество 
Обща цел 5. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните 
ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество, чрез: 
 Конкретна цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните 

услуги. 
 Конкретна цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно 

сътрудничество и развитие на смесени услуги. 
 
 

4.  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕРКИ 
 
Приоритетно направление 1: Превенция и развитие на социални услуги за деца и 
семейства в риск 
 
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството чрез превенция на риска 
от изоставяне и неглижиране на децата, чрез: 

 
Конкретна цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в 

специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство. 
 
Мярка 1.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и за 

задържане на новородените деца в биологичното семейство.  
Дейност 1.1.1.1.  Дейностите за ранна превенция включват: 
 Предоставяне на информация, социални и психологически консултации от социални 

работници, лекари от родилно отделение и ОПЛ, подкрепа на малолетни и 
непълнолетни   майки в риск да не изоставят децата си, посредничество за решаване 
на социални проблеми и/или насочване към други социални услуги;  

 Активно издирване на бъдещите майки във високо рискови общности за 
установяване, регистриране и проследяване на бременността, а при риск от 
изоставяне – социални дейности и консултиране на място за предотвратяване на 
изоставянето на детето. Включване на здравните медиатори за консултирането на 
бременни и малолетни и непълнолетни майки от ромската общност. 

Функциониращия в община Козлодуй, Център за обществена подкрепа, предоставя 
социални услуги насочени към превенцията на изоставянето и задържането на децата в 
семейството, семейно консултиране, семейно планиране, подкрепа в пренатален и 
постнатален период. Сформираните мобилни екипи на ЦОП позволяват достъпност на 
всички потребители до предлаганите социални услуги. 

 
Мярка 1.1.2. Предоставяне на подкрепа на уязвимите деца и семейства от 

Комплекс от социални услуги (КСУ) за деца, обединяващ дейността на ЦОП и 
ДЦДМУ гр. Козлодуй и ЦСРИ, с. Бутан. 

Конкретните услуги в КСУ включват: семейно консултиране и подкрепа; 
консултиране и информиране за проблеми, свързани с развитието на децата от съответната 
възраст  и деца с увреждания; индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в 
семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа на 
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деца, жертва на насилие; семейно планиране; подготовка за добро родителстване; 
психологическо консултиране и рехабилитация; обучения в умения за самостоятелен 
живот; превенция на отпадането на децата от училище, информационни кампании, 
оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители; подготовка и подкрепа на 
осиновители.  

Дейност 1.1.2.1. Продължаване дейността на ЦОП, гр. Козлодуй с капацитет 30 
места, ДЦДМУ, гр. Козлодуй  с капацитет 20 места,  ЦСРИ, с. Бутан  с капацитет 30 места 
и здравните медиатори .   

 
Мярка 1.1.3. Общински   мерки за здравна профилактика, семейно планиране и 

подкрепа за социално включване на семействата в риск. 
Дейност 1.1.3.1. Прилагане на Националната програма за здравна профилактика на 

майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност в община Козлодуй. 
Осъществява се от РЗИ със съдействието на ЦОП, ЦСРИ и здравните медиатори, които да 
улеснят връзката между здравната система и бъдещите майки от семейства и общности в 
риск. При изпълнението на тази мярка ОПЛ, женската консултация и акушерките да 
идентифицират случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и да насочват към ОЗД. 

Дейност 1.1.3.2. Включване на здравните медиатори в рисковите ромски общности в 
работата по превенция на изоставянето на деца от ромската общност – както новородени, 
така и деца на по-късна възраст.  

Дейност 1.1.3.3. Организиране на информационни кампании и здравна просвета сред 
учениците в среден курс и младежите по въпроси за семейното планиране и превенция на 
нежелана и ранна бременност, които да се изпълняват от ЦОП, ЦСРИ, РЗИ, здравни 
медиатори, здравни институции, училища и да включват образователни програми и здравна 
просвета сред подрастващите и младежите в училищна възраст за намаляване на 
нежеланите и рисковите бременности. 

 
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 ЦОП, ЦСРИ, ОЗД и здравните медиатори за 
настаняване в семейства на близки и роднини на деца в риск. 

Дейност 1.1.4.2. Установяване на контакти с роднините и близките на детето и 
мобилизиране на разширеното семейство за поемане на грижата за детето. 

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

 
Мярка 1.1.5. Предоставяне на услуги в подкрепа на осиновяването 

Услугите се предоставят от ЦОП и ОЗД с подкрепата на Съвета по осиновяване към 
РДСП – Враца. 

Дейност 1.1.5.1. Консултиране, информиране, посредничество, мотивиране на 
кандидат-осиновители. 

Дейност 1.1.5.2. Обучение за кандидат-осиновители чрез форми на индивидуална и 
групова работа. 

Дейност 1.1.5.3. Подкрепа в следосиновителния период за осиновители и осиновени.  
 

Мярка 1.1.6. Популяризиране и развитие на Приемната грижа в община 
Козлодуй. 

Дейност 1.1.6.1. Организиране от ЦОП, гр. Козлодуй по направления от ОЗД и 
Община Козлодуй по Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на информационни 
кампании за популяризиране на приемната грижа, подготовка на обучителни материали и 
обучение на приемните родители в цялата община.  
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Дейност 1.1.6.2. Продължаване на дейностите по приемна грижа от ОЗД, ЦОП и 
Община Козлодуй. 

Дейност 1.1.6.3. Осъществяване от ЦОП, гр. Козлодуй по направления от ОЗД, и 
Община Козлодуй, чрез реализиране на Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-
0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на 
подбор и наемане на професионални и доброволни приемни семейства, настаняване на деца 
в приемни семейства в община Козлодуй.  

Дейност 1.1.6.4. Използване на ресурса на утвърдените приемни семейства за 
спешно, краткосрочно настаняване на деца в риск за периода на процедурите за 
осиновяване и /или до намиране на решение за грижата за детето. 

 
Конкретна цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания, 

отглеждани в семейството. 
 

Мярка 1.2.1. Продължаване дейността на ДЦДМУ и ЦСРИ за осигуряване на 
достъп до здравна грижа, специализирана рехабилитация на децата с увреждания и 
подкрепа за техните семейства.  

Дейност 1.2.1.1. ДЦДМУ, гр. Козлодуй в общината спомага за изграждане на 
условия за адекватни здравни грижи, рехабилитация и интеграция на децата с увреждания; 
осигурява подкрепа на техните родители и близки чрез индивидуални и групови 
консултации (социални, здравни, правни, психологически) и обучение на родителите, 
семействата и близките за подобряване на уменията им за грижа за децата с увреждания в 
семейна среда.  

Дейност 1.2.1.2. Продължаване на дейността на ЦСРИ, с. Бутан. Услугата е за деца и 
лица от всички възрасти с физически или психически увреждания, лица с временен 
здравословен проблем с фокус провеждане на социална и медицинска рехабилитация и 
подкрепа, консултиране на родителите.   

 
Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна грижа – дневна, полудневна и 

почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.  
Дейност 1.2.2.1. Продължаване на дейността на ДЦДМУ, гр. Козлодуй (с капацитет 

20 места) – осигуряване на дневни, полудневни и почасови грижи за деца с физическо, 
интелектуално, речево и емоционално нарушено здраве. Активно включване и оказване на 
подкрепа на семействата на децата и младежите с увреждания в работата с тях, както и 
оказване на подкрепа на роднините на увредените деца в морален и социален аспект. 

 
Мярка 1.2.3. Подкрепа на родителите за отглеждане на децата с увреждания в 

семейството. 
 Дейност 1.2.3.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи: 
личен асистент (ЛА) и социален асистент (СА) за деца с увреждания. Община Козлодуй да 
осигури финансиране по Национални и Оперативни програми за разкриването и 
развиването на този тип социални услуги в общността.  
 Услугата „Личен асистент” се предоставя по начин, който зачита достойнството и 
личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот. Тя е в 
подкрепа на самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с 
неговите интереси и възможности, подпомага поддържането и развиването на силните 
страни на потребителя. 

Услугата “Социален асистент” се предоставя по начин, който зачита правото на 
достойнство и лично пространство на потребителите и се съобразява с начина им на живот. 
Тя поощрява самостоятелността на потребителя, като го насърчава да участва във 
вземането на решения по всички въпроси, отнасящи се до начина му на живот, подпомага 
поддържането и развиването на силните страни и позитивните характеристики в 
ценностната система  на потребителя. 

Дейност 1.2.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за хората с 
увреждания. Разкритите социални услуги в общността да предоставят информация, 
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консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на техническите 
помощни средства от деца и възрастни с увреждания.  

 
Конкретна цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за 

социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата. 
 

Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския 
капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.  

Дейност 1.3.1.1. Развиване на услуги в рамките на ЦОП и ДЦДМУ за развитие на 
умения за родителстване чрез: 

 посредничество; 
 информиране; 
 социални, правни, психологически консултации; 
 подкрепа на уязвими семейства с деца. 

 
Мярка 1.3.2. Иницииране и провеждане на кампании, насочени към децата и 

младежите за превенция на рисково поведение.  
Дейност 1.3.2.1. Провеждане на информационни и образователни кампании в 

училище и в ЦОП за превенция на рисково поведение на деца и младежи (агресия, насилие, 
отклоняващо се поведение) и здравна и социална просвета против зависимостите. Оказване 
на съдействие на училищата за провеждане на лекции и дискусии в часа на класа от МК 
БППМН, медицински специалисти в УЗ и обществени възпитатели. Чрез МК БППМН се 
организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината. 

Дейност 1.3.2.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата. 
Развитие на разнообразни извънучилищни дейности, реализирани  в училища, читалища, 
ОДК, ЦОП и ЦСРИ като клубове по интереси, ателиета,  занимания със спорт и изкуство. 

 
Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение 

при децата и младежите и работа с деца на улицата и деца жертви на насилие. 
 Дейност 1.3.3.1. Съвместни дейности на МК БППМН, обществените възпитатели в 

общината и ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение: превенция и преодоляване на 
отклоняващото се поведение при децата и директна работа с деца с девиантно поведение, 
консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им.  

Дейност 1.3.3.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД – консултации, 
посредничество и подкрепа на деца с противообществени прояви, насилие, девиантно и 
рисково поведение. 

 
Конкретна цел 1.4. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и 

уязвими групи до качествено образование. 
 

Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължително предучилищно образование за 
всички подлежащи деца, две години преди постъпването им в първи клас, но не по-
рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. 

Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца на 5-годишна възраст в подготвителни 
групи в детските градини, със специален фокус върху децата от ромската общност, чрез: 
 Издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – 

изпълнява се от Общинска администрация, детските градини, ОЗД, социалните 
работници, здравните медиатори; 

 Срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите, 
осъществявани от учители, социални работници, здравни медиатори. 
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Мярка 1.4.2  Превенция на отпадането от училище, с цел намаляване на 
отпадналите деца и реинтеграцията им в образованието.  
Дейност 1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални дейности за превенция на 
отпадането и задържане на децата в училище, които се изпълняват от ЦОП, ЦСРИ, МК 
БППМН, обществените възпитатели, училищата, Училищните настоятелства, здравните 
медиатори:  
 Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;  
 Консултации на децата и техните родители, потребители на социалните услуги ЦОП 

и ЦСРИ, по направление от ОЗД;  
 Подкрепа на деца за усвояване на пропуснат учебен материал и мотивирането им за 

връщане в училище.  
 
Мярка 1.4.3. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и 

училищно образование за децата с увреждания  в подходящи форми на включващо 
образование.  

Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини.  
Осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в 

масовите детски градини, вкл. подкрепа за адаптиране към средата и осигуряване на    
необходимия брой ресурсни учители.  

Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови общообразователни 
училища и обучение с подкрепата на ресурсни учители. 
 
 
Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на 
лица в рискови групи 
 
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на 
максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи, в 
т.ч. и ромската общност в община Козлодуй. 
 

Конкретна цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на 
хората с увреждания в семейна среда. 

 
Мярка 2.1.1. Продължаване дейностите и услугите в помощ на хората с 

увреждания. 
Дейност 2.1.1.1. Продължаване на дейността на ЦСРИ, с. Бутан и с териториален 

обхват с. Гложене, с капацитет 30 места. 
Дейностите за подкрепа които се предоставят са: социални услуги, свързани с 

извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и 
професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване. 

Дейност 2.1.1.2. Продължаване дейността на Дневен център за възрастни хора с 
увреждания с. Хърлец  – с капацитет 30 места.  

Предоставят се грижи на лица с увреждания, които поради различни ограничения от 
здравословен характер са изключени от социалния живот. Центърът предоставя цялостно 
обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните 
здравни, образовнателни и рехабилитационни потребности; дава възможност за 
организиране на свободното време и осъществяване на социални контакти; да предоставя 
дневни и/или почасови услуги на лица с различни видове увреждания, живеещи в семейна 
среда. 

Дейност 2.1.1.3. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество от 
страна на ДСП и Общинска администрация за улесняване на достъпа до технически 
помощни средства и достъпна среда в дома по програмите на АХУ и Закона за интеграция 
на хората с увреждания. 
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Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на лица от рисковите групи, в т.ч. хората с увреждания и техните 
семейства.  

Дейност 2.1.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни 
грижи за хора с увреждания в общината – „Социален асистент” (СА) и „Личен асистент” 
(ЛА),  чрез финансиране от Националните и Оперативни  програми,  предоставящи тези 
услуги.  

Дейност 2.1.2.2. Създаване и функциониране на обществена трапезария на 
територията на община Козлодуй, с финансиране по проект. 

Обществената трапезария е социална услуга, предоставена в общността, насочена 
към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами. 

 
Мярка 2.1.3. Развиване на целеви общински мерки за социално включване на 

хората с увреждания. 
Дейност 2.1.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда 

в общественото пространство: културни и здравни центрове, училища, детски градини и 
др.  

Дейност 2.1.3.2. Целеви мерки на ДБТ и общината за предоставяне на достъп до 
заетост, професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за лицата с 
увреждания с право на работа. 

Дейност 2.1.3.3. Разработване и стартиране на нови форми на междусекторни и 
смесени социални услуги за активно включване на лица с увреждания, насочени към 
подобряване на личните умения на лицата от уязвимите групи – социални услуги за 
подкрепа на професионалното развитие на лица с увреждания, включително и подкрепа за 
трудова реализация на лица, полагащи грижи за членове на семействата си, които не могат 
да се самообслужват.  

Дейност 2.1.3.4. Прилагане на общински мерки  в общината за осигуряване на по-
широки възможности за самостоятелен живот  на хората с увреждания – обучение, 
жилище, доходи, достъп до услуги и подпомагане. 

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

лица от рисковите групи. 
 
Мярка 2.2.1. Продължаване дейностите и услугите от резидентен тип в помощ 

на хората с увреждания. 
Дейност 2.2.1.1.  Продължаване на дейността на ЦНСТ за възрастни хора с 

физически увреждания– №1 и №3 в с. Хърлец и №2 в с. Гложене, всяко с капацитет по 15 
места. 

„Центровете за настаняване от семеен тип” осигуряват на подходящо равнище 
интервенция и подкрепа, даваща възможност на потребителите да постигнат максимална 
самостоятелност и контрол над собствения си живот. 

Дейност 2.2.1.2.  Продължаване на дейността на ЗЖ за хора с психични разстройства 
и ЗЖ за хора с умствена изостаналост, с. Гложене с капацитет по 10 места. 

Защитените жилища осигуряват подпомагане, взаимопомощ, защита и социална 
интеграция на потребителите на социалната услуга,  социално включване и възстановяване 
на изгубените социални умения и навици, пълноценен и самостоятелен начин на живот в 
среда, близка до семейната. 

 
Мярка 2.2.2. Реформиране и преструктуриране на съществуващата СИ за 

възрастни хора с увреждания и подобряване на качеството на предоставяната 
резидентна грижа. 

Дейност 2.2.2.1. Поетапно трансформиране на ДВХУИ, с. Бутан, с капацитет  60 
места в 3 броя  ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост, с капацитет по 15 места и 
1 брой ЦНСТ  за възрастни хора с психични разстройства или деменция с капацитет 15 
места. 
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ДВХУИ, с. Бутан е специализирана институция /делегирана държавна дейност/ от 
пансионен тип за предоставяне на социални услуги, извън обичайната домашна среда, на 
лица над 18 години с интелектуални увреждания, които не са в състояние сами да 
организират и задоволяват своите жизнени потребности, не могат да им бъдат осигурени 
специфичнните за здравословното им състояние грижи и са изчерпани всички възможности 
за извършване на услуги в общността. 

Националната стратегия за дългосрочна грижа, предвижда поетапно закриване в 
следващите двадесет години на всички специализирани институции за възрастни хора и 
хора с увреждания /с умствена изостаналост, с психични разстройства, с физически 
увреждания, със сетивни нарушения и с деменция/, чрез изграждане на достъпни и 
качествени социални услуги, осигуряващи възможност за повишаване на качеството на 
живот на възрастните хора и хората с увреждания. 

Реформиране и преструктуриране на съществуващата СИ за възрастни с увреждания 
и подобряване на качеството на предоставяната резидентна грижа ще се извърши чрез 
кандидатстване  по ОП и НП.  

Дейност 2.2.2.2. Подобряване на качеството на предоставяната резидентна грижа 
ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания №2  от с. Гложене в нова подходяща 
материална база. 

 
Конкретна цел 2.3. Да се създадат условия за равноправна интеграция на 

етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи. 
 

Мярка 2.3.1. Продължаване дейността на здравните медиатори, доразвиване на 
уменията им за подобряване на достъпа до здравеопазване във високо рисковите 
ромски общности. Използване на съществуващия в общините ресурс от специалисти 
по етнически и демографски въпроси. 

Дейност 2.3.1.1. Продължаване на дейността на работещите  здравните медиатори. 
(Здравните медиатори изпълняват специфични задачи на информиране, консултиране и 
посредничество за достъп до здравни грижи.)  

Дейност 2.3.1.2. Осигуряване обучение на здравните медиатори, последващи 
консултации, обучение чрез практика и супервизия, за да се развие техният потенциал за 
включване в работата по превенция на изоставянето и неглижирането на деца от ромската 
общност.  

Дейност 2.3.1.3. Предоставяне на здравни, посреднически услуги и консултации от 
здравните медиатори.  Съвместна работа с ЦОП, ЦСРИ  за превенция на изоставянето и 
неглижирането на децата от семейства в риск. 

Дейност 2.3.1.4. Организиране на кампании “Имунизация” за пълен обхват на децата 
от уязвимите общности в задължителните мерки за имунизация. Кампаниите да се 
организират от здравните медиатори  с подкрепата на ОПЛ и да включват: 
 Преглед на състоянието на задължителните имунизации за децата в ромските 

общности; 
 Срещи на здравните медиатори с родителите за информиране и преодоляване на 

недоверието към изискванията за необходимите имунизации; 
 Допълване от ОПЛ на пропуснатите имунизации на децата в съответствие с 

възрастта и здравословното им състояние.  
 
Мярка 2.3.2. Образование за възрастни - мерки за реинтеграция в 

образованието на неграмотните и пълнолетните с ниско образование /със специален 
фокус към отпадналите от училище млади хора в ромските квартали/. 

Мерките предвиждат развитие на смесени образователни програми за ограмотяване 
на неграмотни пълнолетни хора, включително за образование на пълнолетни млади хора с 
незавършена степен на основно или средно образование. Такива програми се иниицират от 
НПО, училищни настоятелства, общини  и се изпълняват в тясно партньорство със 
специфичен принос на всеки участник: 



___________________________________________________________________________ 
гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13,  тел. 0973/85 800;  факс 80 183 

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com; сайт: www.kozloduy.bg 
41/75 

 

 Училището извършва образователни дейности, организира и провежда полагането 
на изпити за образователна степен; 

 РИО на МОН предоставя учебните програми и оказва методическа помощ; 
 Центровете за развитие на уязвимите общности,  заедно с местните НПО, мотивират 

участниците и осигуряват посещаемост на учебните занятия; 
 общината оказва съдействие за изпълнението на програмата  и при нужда осигурява 

помещения; 
 доставчиците на социални услуги в общността предоставят подкрепа на процеса  и 

съдействат за мотивацията на участниците. 
Дейност 2.3.2.1. Образователно-социални услуги, изпълнявани от училища,  

читалища, училищни настоятелства с финансиране на проектен принцип, за ограмотяване 
на неграмотни младежи и пълнолетни граждани. 

Дейност 2.3.2.2. Образователни програми за младежи/възрастни за покриване на 
образователна степен чрез подготовка и полагане на изпити в съответствие с формата на 
обучение.  

 
Мярка 2.3.3. Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за 

социално включване на безработни, насочени към достъп до професионална 
квалификация, заетост и доходи.  

Дейност 2.3.3.1. Включване в програми и мерки на ДБТ; иницииране и изпълнение 
на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите 
Национални програми за заетост и ОПРЧР. 

Дейност 2.3.3.2. Подкрепа за достъп до заетост и квалификация от ромски трудови 
посредници към ДТБ – продължаване на дейността на действащите трудови медиатори и 
назначаване на нови.  

Дейност 2.3.3.3. Провеждане на мотивационни курсове, консултиране и оказване на 
подкрепа за реализацията на трудовия пазар – предимно към млади хора и семейства с деца 
в риск от ромската общност. Дейностите се изпълняват от ДБТ. 

Дейност 2.3.3.4. Подкрепа към неактивни лица до 29-годишна възраст за включване 
в пазара на труда, обучение за работа и социална интеграция. Дейността се предоставя в 
община Козлодуй от младежки медиатор по Национална програма “Активиране на 
неактивни лица” 

 
Мярка 2.3.4. Създаване на условия за интегриране на хора от ромските 

общности в неравностойно положение. 
Дейност 2.3.4.1. Осигуряване условия за постоянна работа на терен с ромската 

общност в ромските квартали. Дейностите се изпълняват от здравните и трудовите 
медиатори. 

Дейност 2.3.4.2. Създаване на навици  и умения за отглеждане на деца сред 
ромските майки и редовно посещение при ОПЛ за поставяне на задължителните ваксини с 
цел предотвратяване на  епидемии  от морбили и други инфекциозни заболявания  в 
ромската общност. Дейностите се изпълняват от ЦОП, гр. Козлодуй и здравните 
медиатори. 

Дейност 2.3.4.3. Повишаване здравната култура на рисковите ромски общности. 
Дейностите се изпълняват от здравните медиатори, РЗИ, ЦОП, гр. Козлодуй, ЦСРИ, с. 
Бутан. 

Дейност 2.3.4.4. Създаване мотивация у ромските семейства за включване и 
задържане в образователната система и повишаване степента на образованието. 
Дейностите се изпълняват от училищата, обществените възпитатели, ЦОП, ЦСРИ, 
здравните медиатори и МК БППМН към Община Козлодуй.  

Дейност 2.3.4.5. Разработване и изпълнение на проекти за изграждане на Социални 
жилища с финансиране от ОП.  
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Приоритетно направление 3: 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 

 
Конкретна цел 3.1. Да се развие мрежа от услуги в общността за осигуряване на 

условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда.  
 
Мярка 3.1.1. Развиване на функциите и дейностите на Домашния социален 

патронаж и развитие на мобилни услуги за обхващане на всички населени места в 
община Козлодуй. 

Дейност 3.1.1.1. Разширяване  на териториалния обхват на Домашния социален 
патронаж във всички населени места на общината. Услугата може да се предостави 
самостоятелно или съвместно с други социални услуги, като се допълват човешките 
ресурси или използват съвместно със съществуващи материални бази – Дневни центрове, 
ЦСРИ и/или специализираните институции.   

Домашен социален патронаж е социална услуга в общността, която представлява 
комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете. ДСП се намира в с. Бутан, общ. 
Козлодуй, в сградата на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с капацитет 20 
места. Към него се предоставя единствено услугата доставка на храна за обяд. 

Дейност 3.1.1.2. Създаване и функциониране на обществена трапезария на 
територията на община Козлодуй, с финансиране по проект. 

 
Мярка 3.1.2. Разширяване обхвата на услугите в домашна среда.  
Дейност 3.1.2.1. Разкриване на услуги, които предлагат домашни грижи за стари 

хора в общината – “Домашен помощник”  (ДП) чрез финансиране по Оперативни  
програми.  

Услугата “Домашен помощник” се предоставя по начин, който зачита достойнството 
и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот. Тя е в 
подкрепа на  самостоятелността на потребителя, при изпълняване на ежедневни битови 
дейности в домашна среда. 

 
Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги в общността за 

стари хора. 
Дейност 3.1.3.1. Планиране, изграждане и разкриване на Дневен център за стари 

хора в гр. Козлодуй с капацитет 20 места. 
Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, предлагаща 

храна, дневна грижа, възможности за общуване и социален живот, елементарни 
медицински и др. услуги за стари хора с относително съхранено здраве и възможности за 
самостоятелно придвижване. 

Дейност 3.1.3.2. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете 
на пенсионера, предоставящи възможности за общуване, социален живот, разнообразяване 
на ежедневието, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на живота и 
достойни старини. 

 
 

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси 
 
Обща цел 4. Да се повишава качеството и ефективността на социалните услуги чрез 
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско 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 ниво за управление на социални услуги. 
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Мярка 4.1.1. Обучения за изграждане на капацитет за управление на 
социалните услуги. 

Дейност 4.1.1.1. Обучения и консултиране за изграждане на умения за ефективно 
управление на социални услуги в общината и на външните доставчици на социални услуги:  
 Умения за администриране на социални услуги – като държавно делегирана дейност 

на общините или на външни доставчици;  
 Умения и нагласи за възлагане  на социални услуги на външни доставчици.  

Дейност 4.1.1.2. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучителни 
модули за ръководните екипи на социалните услуги, които целят развитие на 
административния и управленски капацитет, допълнителна квалификация/опит и 
подобряване на вътрешния мениджмънт на социалните услуги.  

 
Мярка 4.1.2. Изграждане на умения на общинско ниво за усвояване на 

Структурни фондове с цел: 
 Ефективно използване на възможностите за финансиране от Структурните фондове 

на ЕС;  
 Капацитет за усвояване на средства от различни национални и донорски програми. 

Дейност 4.1.2.1. Обучения и информационни срещи за запознаване, разбиране и 
ефективно използване на възможностите на финансовите инструменти от национално 
финансиране и Структурните фондове на ЕС. 

Дейност 4.1.2.2. Участие в базисни и надграждащи обучения за придобиване и 
надграждане на уменията за разработване и подготовка на проектни предложения. 

Дейност 4.1.2.3. Предоставяне на консултации и техническа помощ от привлечени 
външни експерти, които ще работят съвместно с местните партньори и чрез практика ще 
спомогнат за развитието на компетенциите за управление на проекти. (Дейността може да 
се реализира по проекти.) 

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

развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие със съвременните 
изисквания и стандарти. 

 
Мярка 4.2.1. Осигуряване на условия за обучение, обмяна на опит и споделяне 

на добри ефективни практики на персонала от съществуващите социални услуги. 
Дейност 4.2.1.1. Организиране и провеждане на специализирани обучения и курсове 

за квалификация и преквалификация за персонала от съществуващите социални услуги със 
и без откъсване от работната среда.  

Дейност 4.2.1.2. Въвеждане на практики и форми за стимулиране на ученето от 
собствения опит, както и на обмяната на опит между сходни социални услуги. 

Дейност 4.2.1.3. Развитие и насърчаване на доброволчески практики – осигуряване 
на обучение, възможности за обмяна на опит и консултиране по въвеждане на практика за 
работа с доброволци при предоставянето на социални услуги на местно ниво. 

Дейност 4.1.1.4. Провеждане на обучения, които да осигурят усвояване на 
специфични нови умения за планиране на професионалното развитие и кариерно 
израстване, умения за работа в екип и ефективно общуване, работа по проекти, 
взаимодействие с различни институции. 

 
Мярка 4.2.2. Преквалификация за персонала на трансформираните 

специализирани институции. 
Дейност 4.2.2.1. Оценка на нуждите от обучение – екипна и индивидуална, за 

персонала на социалните услуги, които подлежат на трансформиране/закриване. 
Препоръките от оценката са съобразени и с нуждите от персонал в новите 
планирани/разкривани социални услуги в общината. 



___________________________________________________________________________ 
гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13,  тел. 0973/85 800;  факс 80 183 

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com; сайт: www.kozloduy.bg 
44/75 

 

Дейност 4.2.2.2. Провеждане на обучения в съответствие с оценката от обучителните 
нужди, които да осигурят професионална подготовка и адаптация на персонала след 
пренасочването към новата услуга. 

   
 
Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и 
междусекторно сътрудничество 
 
Обща цел 5. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните 
ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество. 

 
Конкретна цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните 

услуги. 
 
Мярка 5.1.1. Развиване на умения за междуобщинско партньорство в 

социалните услуги. 
Дейност 5.1.1.1. Провеждане на срещи и обменни посещения между съседни 

общини за обмен на информация за групи в риск, обсъждане и планиране на съвместни 
дейности и проекти за подкрепа на целевите групи.  

Дейност 5.1.1.2. Обучения за изграждане на ефективни партньорства, умения и 
нагласи за развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.  

 
Мярка 5.1.2. Реализиране на ефективни междуобщински дейности. 
Дейност 5.1.2.1. Планиране и изпълнение на съвместни проекти с допълване на 

наличните ресурси на съседни общини. 
 
Конкретна цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно 

сътрудничество. 
 
Мярка 5.2.1. Развиване на умения за междусекторно сътрудничество в 

социалните услуги. 
Дейност 5.2.1.1. Провеждане на срещи между различни сектори за обмен на 

информация за групи в риск, обсъждане и планиране на съвместни дейности и проекти за 
подкрепа на целевите групи.  

 
Мярка 5.2.2. Реализиране на ефективни междусекторни дейности. 
Дейност 5.2.2.1. Съвместни дейности за осигуряване на подкрепа на лицата от 

рисковите групи в населените места. 
Дейност 5.2.2.2. Планиране и изпълнение на съвместни проекти. 
Дейност 5.2.2.3. Повишаване на междусекторното сътрудничество за опазване 

живота и здравето на специализирания и неспециализиран персонал, и повишаване на 
квалификацията на кадри в нови сфери на услугите и възникващи проблемни ситуации.  
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5. ПЛАНИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, МЕРКИ И ИНТЕРВЕНЦИИ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ПО ПРИОРИТЕТНИ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Превенция и развитие на социални услуги за деца и семейства в риск  
№  Потребители Капацитет 

 
Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 
Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
          

1. Център за  
обществена 
подкрепа,  
гр. Козлодуй 
  
 

Деца от 3 до 18 години в 
риск и техните семейства, 
родители/законни 
представители на дете в 
риск, кандидати за или вече 
одобрени приемни 
семейства, кандидати за или 
вече одобрени осиновители. 

Община Козлодуй 
и съседни общини 
 

30 30 30 Превенция на изоставяне на деца и 
настаняването им в институции, 
превенция на отпадане от училище, 
работа с деца отпаднали или  в риск 
от отпадане от училище, подкрепа 
на деца жертви на насилие и 
техните семейства, консултиране на 
деца с поведенчески проблеми и 
техните семейства, подкрепа и 
консултиране на семейства от 
общността, мобилна социална 
работа. 

гр. Козлодуй Налична 

2. Дневен център 
за деца и 
младежи с 
увреждания,  
гр. Козлодуй 
 

Деца и младежи с  
увреждания. 

Община Козлодуй 
и съседни общини 
 

20 20 20 Здравни и рехабилитационни 
услуги, педагогическа и 
психологическа подкрепа, 
логопедична работа, умения за 
самостоятелен живот, организация 
на свободното време и личните 
контакти. 
 

гр. Козлодуй Налична 

3. ЦСРИ, 
с. Бутан  

Лица  с увреждания и деца в 
риск. 

Община Козлодуй  30 30 30 Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации, 
ориентиране. 
 

с. Бутан 
с. Гложене 

Налична 

4. Приемна 
грижа** 

Деца от  общността, в риск 
от изоставяне и техните 
семейства,  в това число и 
семейства на техни близки и 
роднини, деца, жертви на 
насилие и злоупотреба и 

Община Козлодуй 4   Отглеждане и възпитание в семейна 
среда на деца, настанени в приемни 
семейства или в семейства на 
близки и роднини. 

Община 
Козлодуй 

Налична по 
проект „И аз имам 
семейство” 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
деца, настанени в 
специализирани институции. 
 

5. Приемна 
грижа** 

Деца от  общността, в риск 
от изоставяне и техните 
семейства,  в това число и 
семейства на техни близки и 
роднини, деца, жертви на 
насилие   и 
деца, настанени в 
специализирани институции. 
 

Община Козлодуй  8 15 Отглеждане и възпитание в семейна 
среда на деца, настанени в приемни 
семейства или в семейства на 
близки и роднини. 

Община 
Козлодуй 

Нова по проект 

 
** За услугата „Приемна грижа”, т. 4  и т. 5,  в колона Капацитет е посочен  брой приемни деца. 
 
 
 

5.2. Развитие на социални услуги за социално включване на лица в рискови групи  
 

№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

1. Личен асистент 
по ОП „РЧР”, 
проект „Нови 
възможности за 
грижа” 

Лица и деца с трайни 
увреждания, самотно 
живеещи. 

Община Козлодуй 40 40  Дейността „Личен асистент” цели 
осигуряване на заетост на безработни 
лица за облекчаване на положението 
на семействата, в които има човек с 
трайни увреждания, нуждаещ се от 
постоянни грижи. 

Всички 
общини на 
територията 
на Област 
Враца 

Налична по 
проект 
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№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

2. Личен асистент 
по ОП „РЧР”, 
проект „Нови 
възможности за 
грижа” 

Лица и деца с трайни 
увреждания, самотно 
живеещи. 

Община Козлодуй 

 

 60 60 Дейността „Личен асистент” цели 
осигуряване на заетост на безработни 
лица за облекчаване на положението 
на семействата, в които има човек с 
трайни увреждания, нуждаещ се от 
постоянни грижи. 

Всички 
общини на 
територията 
на Област 
Враца 

Нова по проект 

3. Социален 
асистент 

Лица с трайни увреждания 
самотно живеещи възрастни 
хора. 

Община Козлодуй 

 

 

- 50 50 Дейността „Социален асистент” цели 
осигуряване на заетост на безработни 
лица за задоволяване на ежедневни 
потребности, организиране на 
свободното време на хора с трайни 
увреждания или тежко болни 
самотни хора, осъществяване на 
дейности за тяхното социално 
включване. 

Всички 
общини на 
територията 
на Област 
Враца 

Нова  

4. Социални 
жилища 

Лица с остри жилищни 
нужди. 

Община Козлодуй   200 Осигуряване на подслон на лица с 
остра жилищна нужда. 

гр. Козлодуй Нова 

5. Обществена 
трапезария 

Лица, обект на социално 
подпомагане, безработни и 
лица без доходи, пенсионери 
с минимална пенсия. 

Община Козлодуй 

 

0 100 200 Доставяне на храна ежедневно, 
както и хранене в обществената 
трапезария. 

Община 
Козлодуй 

Налична / нова по 
проект 
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№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

6. Здравни 
медиатори 

Лица от ромски произход. Община Козлодуй 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Дейности за преодоляване на 
проблемите свързани със здравни, 
социални, образователни услуги 
сред неравностойните групи в 
обществото. 

Община 
Козлодуй 

Налична 

7. Младежки 
медиатор 

Неактивни младежи от 16 до 
29 годишна възраст. 

Община Козлодуй 

 

1 1 - Активиране и включване на пазара 
на труда на неактивни и 
обезкуражени лица. Информиране и 
консултиране, социална интеграция, 
изграждане на сътрудничество на 
местно ниво между всички 
заинтересовани страни на пазара на 
труда. 

Община 
Козлодуй 

Налична 

8. ЦСРИ, 
с. Бутан  

Лица  с увреждания и деца в 
риск. 

Община Козлодуй  30 30 30 Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации, 
ориентиране. 

с. Бутан  
с. Гложене 

Налична 

9. ЗЖ  за хора с 
психични 
разстройства, 
с. Гложене 

Хора  с психични 
разстройства. 

От цялата страна 10 10 10 Форми на социални услуги, в които 
лица с психични разстройства  
водят независим начин на живот, 
подпомогнати от професионалисти. 

с. Гложене Налична 

10. ЗЖ за хора с 
умствена 
изостаналост, 
с. Гложене 

Хора с умствена 
изостаналост. 

От цялата страна 10 10 10 Форми на социални услуги, в които 
лица с умствена изостаналост водят 
независим начин на живот, 
подпомогнати от професионалисти. 

с. Гложене Налична  
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№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

11. Дневен център 
за възрастни 
хора с 
увреждания, 
с. Хърлец 

Възрастни хора с 
увреждания. 

Община Козлодуй 
и съседни общини 

30 30 30 Осигуряване на грижи в семейна 
среда на лица с увреждания, които 
поради различни ограничения от 
здравословен характер са 
изключени от социалния живот. 

с. Хърлец Налична 

12. ЦНСТ за 
възрастни хора  
с физически 
увреждания, 
с. Гложене 

Възрастни хора с физически  
увреждания. 

От цялата страна 15 15 15 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за ограничен 
брой лица. 
 

с. Гложене Налична 

13. ЦНСТ за 
възрастни хора  
с физически 
увреждания, 
с. Хърлец 

 Възрастни хора с физически  
увреждания. 

От цялата страна 15 15 15 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за ограничен 
брой лица. 

с. Хърлец Налична 

14. ЦНСТ за 
възрастни хора с 
физически 
увреждания, 
с. Хърлец 

Възрастни хора с физически  
увреждания. 

От цялата страна 15 15 15 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за ограничен 
брой лица. 

с. Хърлец Налична 

15. Дом за 
възрастни хора с 
умствена 
изостаналост, 
с. Бутан 

Възрастни хора с умствена 
изостаналост. 

От цялата страна 60 60 0 24 часова постоянна грижа; мед. и 
соц. рехабилитация, трудотерапия, 
организиране на свободното време, 
насърчаване на участие в културни, 
спортни и др. дейности. 

с. Бутан Налична/поетапно 
намаляване на 
капацитет и 
закриване на СИ 
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№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

16. ЦНСТ за 
възрастни хора с 
умствена 
изостаналост , 
с. Бутан – 3 броя  
с капацитет по 
15 

 

Възрастни хора с умствена 
изостаналост. 

Изведените от 
ДВХУИ, с. Бутан 

  45 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за 
ограничен брой лица. 

 

с. Бутан Нова по проект 

17. ЦНСТ  за 
възрастни хора  
с психични 
разстройства  
или деменция, с. 
Бутан – 1 брой 

 

Хора  с психични 
разстройства или деменция. 

Изведените от 
ДВХУИ, с. Бутан 

  15 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за 
ограничен брой лица. 

 

с. Бутан Нова по проект 

 
 

5.3. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот 
 

№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
1. Домашен  

помощник 
Самотно живеещи възрастни 
хора. 

Община Козлодуй 
 

 50 
 

50 
 

Услугата „Домашен помощник“ се 
изразява в извършване на услуги, 
включващи обслужване на болни 
възрастни хора и самотни лица. 
 

Община 
Козлодуй 

Нова- по проект 
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№  Потребители Капацитет 
 

Услуга, вид  
Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 
2. Домашен 

социален 
патронаж 

Самотно живеещи стари 
хора и хора с увреждания. 
 

Община Козлодуй 
 

20 80 150 Доставяне на храна ежедневно по 
домовете. Помощ при общуване и 
поддържане на социални контакти. 
 

Община 
Козлодуй 

Налична 

3. Дневен център 
за стари хора 

Стари хора. Община Козлодуй 
 

  20 Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации, 
задоволяване на ежедневни 
потребности от организация на 
свободното време и лични контакти 
на стари хора. 
 

Гр. Козлодуй Нова- по проект 

4. Клуб на 
пенсионера – 
общинска 
дейност 

Пенсионери, които нямат 
сериозни здравословни 
проблеми и се обслужват 
сами. 
 

 
Община Козлодуй 
 

 
7 
 

 
7 
 

 
7 
 

Осигуряване на лични и социални 
контакти Информиране и консул-
тиране –социално, здравно, правно. 

Община 
Козлодуй 

Налични  
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6. СИСТЕМА НА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА. ЛОГИЧЕСКА РАМКА И 
КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ 

6.1. Цели на мониторинга и оценката  
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на 

политики и програми в социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни 
интервенции като Общинската стратегия за социалните услуги. 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. Резултатите от мониторинга и оценката са основа 
за актуализацията на Стратегията по отношение на приоритетните направления, 
дългосрочните цели и оперативните задачи в хода на изпълнението. 

 
Конкретните цели на системата за мониторинг и оценка са: 
Цел 1: Да осигурява актуална информация за развитието на социалната среда в 

общината, чрез: 
 Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството 

на предоставяните услуги и подкрепа; 
 Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в 

изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от 
обучение и развитие на човешките ресурси. 
Цел 2: Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите на 

общинско ниво, чрез: 
 Събиране на информация за резултатите от осъществяваните дейности/ услуги; 
 Наблюдение на хода на текущото изпълнение на планираните дейности, както и 

на степента на изпълнение на времевия график на дейности и резултати; 
 Анализ на резултатите от мониторинга. 

Цел 3: Да гарантира системното актуализиране на Общинската стратегия, 
подобряването на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване 
на социалните услуги и мерки, чрез: 
 Предоставяне на конкретни препоръки както за актуализиране на цялостната 

Стратегия по отношение на избраните приоритетни направления и цели, така и 
за оперативно препланиране на дейностите в следващите етапи; 

 Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за 
подобряване на вида и качеството на услугите в съответствие с реалните 
групови и индивидуални потребности; 

 Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на 
качеството на социалните услуги по места; 
В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на 

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

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 
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продуктите и резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и 
интерес от прилагането на препоръките на практика. 

6.2. Логическа рамка и ключови индикатори за успех  
В системата за мониторинг и оценка на Общинската стратегия ще се следят два 

основни типа индикатори:  
Базовите индикатори за ситуацията описват общия социален контекст и 

представят настъпилите промени в положението на рисковите групи в сравнение с 
“изходната точка” в състоянието им при оценката на първоначално идентифицираните 
проблеми. Тези индикатори осигуряват обективно измерване на реалната постигната 
промяна в социалния контекст през времевата рамка на Стратегията и дават 
възможност да се оцени обективно цялостният ефект и въздействие от изпълнението на 
Общинската стратегия.  

Индикаторите за прогреса служат за проследяване на напредъка в постигането 
на конкретните цели на Стратегията и за измерване на преките резултати от 
интервенцията и осъществените дейности – социални услуги и мерки.1  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ключовите базови индикатори са представени в Логическата рамка на стратегията на ниво общи цели, а 
индикаторите за прогреса – на ниво конкретни цели и преки резултати от мерките и дейностите. 
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Логическа рамка на Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги в община Козлодуй 
 

Визия В дългосрочен план Общинската стратегия за социални услуги предвижда развиването на модерна, ефективна мрежа от социални 
услуги, която поставя в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността и осигурява равен достъп до качествени услуги.  
 

Общи 
цели 

 Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и 
постигнатата промяна в ситуацията към 2020 г. 

Източници на информация Период на 
проверка 

Обща 
цел 1 

Да се подобри 
грижата за децата в 
семейството чрез 
превенция на риска 
от изоставяне и 
неглижиране на 
децата. 
 
 

 Брой уязвими семейства и деца, получили специализирана подкрепа в 
КСУ включващ  ЦОП и ДЦДМУ, гр. Козлодуй; 

 Брой приемни родители и осиновители; 
 Брой на задържане на детето в семейството от общия брой деца в риск 

от изоставяне, обхванати в услуги за превенция; 
 Брой на завърналите се в училище деца от общия брой отпаднали  деца; 
 Намален брой на отпаднали от училище деца; 
 Брой на обхванатите  деца с увреждания в услуги за медицинска и 

социална рехабилитация и/или в различни форми на заместваща и 
дневна грижа от общия брой деца с увреждания в община Козлодуй; 

 Брой на децата с осигурен достъп до специализирана рехабилитация, 
консултации и дневна грижа от общия брой деца и младежи с 
увреждания. 

 

Справки/от-чети от СУ, ОЗД, ДСП 
 
Годишни доклади за мониторинг на 
напредъка на изпълнението на 
общинската стратегия 
 
Анкета за обратна връзка от 
потребителите 

2016 / 2020 
 
 
 
 
 
 

 

Обща 
цел 2 

Да се създадат 
условия за социално 
включване и 
интегриране на 
максимален брой 
хора от рисковите 
групи, в т.ч. ромската 
общност в община 
Козлодуй. 

 Брой обхванати лица от рисковите групи, в т.ч. и хора с увреждания – 
подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 
потребители на услугите домашен социален патронаж, социален и личен 
асистент; 

 Брой  на обхванатите  лица с увреждания  в различни форми на 
заместваща, дневна грижа от общия брой лица с увреждания; 

 Брой на хора с увреждания с осигурен  достъп до специализирана 
рехабилитация чрез ЦСРИ, с. Бутан и ДЦВХУ, с. Хърлец от общия брой 
хора с увреждания; 

 Брой на възрастните хора с умствена изостаналост в общината с 
подобрени условия на живот чрез закриване на специализираната 
институция в с. Бутан и разкриване на алтернативни форми на 
резидентна грижа; 

 Повишена училищна посещаемост на учениците от ромски произход. 
 Брой на учениците от  ромските квартали и лицата с увреждания, 

завършващи основно и средно образование от общия брой ученици от  
ромски квартали и лица с увреждания; 

 Разширяване на  спектъра от услуги за превенция и реинтеграция на 
рискови групи със зависимости и проблемно поведение. 

Справки/от-чети от СУ, ОЗД, ДСП, 
училища 
 
Годишни доклади за мониторинг на 
напредъка на изпълнението на 
общинската стратегия 
 
Решения на ОбС и Заповеди на АСП за 
закриване/ разкриване на социални 
услуги 
 
Анкета за обратна връзка от 
потребителите 
 
Посещения на място 
 

2016 / 2020 
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Обща 
цел 3 

Да се подобри 
качеството на живота 
на старите хора в 
община Козлодуй. 
 

 Брой случаи на предотвратена преждевременна институционализация на 
самотно живеещи стари хора чрез развитие на съществуващите и 
разкриване на нови услуги в домашна среда; 

 Брой обхванати самотно живеещи стари хора, на които са осигурени 
услуги, подкрепа и грижи в домашна среда чрез Трапезария, Дневен 
център, Домашен социален патронаж и домашен помощник. 

Отчети на СУ  
 
Решения на ОбС и  
Заповеди на АСП за закриване/ 
разкриване на социални услуги 
 
Годишни доклади за мониторинг на 
напредъка на изпълнението на 
общинската стратегия 
 
Анкета за обратна връзка от 
потребителите 
  
Посещения на място 
 

2016 / 2020 
 
 
 
 

Обща 
цел 4 

Да се повиши 
качеството и 
ефективността на 
социалните услуги 
чрез изграждане на 
необходимия 
капацитет за 
управление на 
общинско ниво и чрез 
осигуряване на 
квалифициран и 
компетентен 
персонал за 
предоставяне на 
услугите. 
 

 Брой обхванати служители в курсове и обучения за професионална 
квалификация и придобиване на специализирани умения за 
предоставяне на социални услуги в община Козлодуй от общия брой 
служители в СУ;  

 Брой обучени служители от Общинска администрация за управление на 
социалните услуги от общия брой служители, имащи отношение към 
социалните дейности; 

 Брой работещи процедури за супервизия  в СУ от общия брой СУ в 
община Козлодуй. 

 

Анкета за обратна връзка от 
потребителите  
 
Годишни доклади за мониторинг на 
напредъка на изпълнението на 
общинската стратегия 
 
Програми и протоколи  от проведени 
обучения 
 
Сертификати  от обученията  

2016 / 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обща 
цел 5 

Да се повиши 
ефикасността на 
услугите и допълване 
на наличните ресурси 
чрез развитие на 
междуобщинско 
партньорство и 
междусекторно 
сътрудничество. 

 Брой  междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от 
повече от една община;  

 Брой  междусекторни услуги (между два или повече сектора – 
здравеопазване, социални услуги, образование, трудова заетост, 
жилищна политика и инфраструктура). 

 

Сключени договори за партньорство 
 
Годишни доклади за мониторинг на 
напредъка на изпълнението на 
общинската стратегия 
 
Протоколи от проведени срещи 

2016 / 2020 
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Конкретни 
цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 
изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и 
ползите от реализацията на 
Стратегията  

Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

 
Приоритетно направление 1: Превенция и развитие на социални услуги за деца и семейства в риск 
1.1. Да се 
намали 
изоставянето 
на деца и 
настаняванет
о им в 
специализира
ни 
институции и 
да се 
подкрепи 
задържането 
им в 
биологичното 
семейство. 
 

Мярка 1.1.1. Комплексна 
програма за ранна превенция на 
изоставянето и за задържане на 
новородените деца в 
биологичното семейство.  
 
Мярка 1.1.2. Предоставяне на 
подкрепа на уязвимите деца  и 
семейства от  Комплекс от 
социални услуги за деца, 
обединяващ дейността на ЦОП 
и ДЦДМУ гр. Козлодуй и 
ЦСРИ, с. Бутан. 
 
Мярка 1.1.3. Общински   мерки 
за здравна профилактика, 
семейно планиране и подкрепа 
за социално включване на 
семействата в риск. 
 
 
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. 
 
Мярка 1.1.5. Предоставяне на 
услуги в подкрепа на 
осиновяването. 
 
Мярка 1.1.6. Популяризиране и 
развитие на Приемната грижа в 
община Козлодуй.  
 

 Предоставени консултации  на бъдещи 
майки в риск с цел предотвратяване на 
изоставянето на децата им. 

 
 
 
 Обхванат брой ползватели годишно в  

ЦОП и ДЦДМУ гр. Козлодуй и ЦСРИ, с. 
Бутан. 

 Извършени консултации при рискови 
семейства. 

 
 
 
 Организирани съвместни беседи на ЦОП, 

ЦСРИ, РЗИ, здравни медиатори за 
здравна просвета и семейно планиране. 

 
 
 
 
 Издадени заповеди по реда на чл. 26 от 

ЗЗД за настаняване на деца в семейство 
на близки. 

 
 
 
 
 
 Осигурени обучения и консултации за 

кандидат-осиновителите. 
 
 
 Развита услуга за приемна грижа на 

общинско ниво.  
 Проведени  информационни кампании за 

приемна грижа. 

 Намаление на децата, изоставени в 
родилен дом, повишен родителски 
капацитет. 

 
 
 

 Подобрена грижа за децата в 
семейството, повишен родителски 
капацитет. 

 
 
 
 
 
 Подобрена здравна култура за 

семействата в риск в т.ч. бъдещите 
малолетни и непълнолетни майки 
в община Козлодуй; 

 Намаляване на случаите на 
нежелана и ранна бременност. 

 
 Извършени настанявания при 

роднини и близки. 
 
 
 
 
 
 
 Извършени осиновявания на деца. 
 
 
 
 Осигурени приемни семейства за  

деца. 
 Повишена информираност за 

приемната грижа в общината. 

Проучване за 
обратна връзка от 
потребителите  
 
Месечни и 
тримесечни 
справки от 
ДЦДМУ,  ЦОП и 
ЦСРИ  
 
Социологически 
анкети, 
проучвания 
 
Данни на ОЗД 
 
Доклади  
ЗМО 
 
Доклади на ОЗД, 
ДСП 
 

2016 / 2020 
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Конкретни 
цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 
изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и 
ползите от реализацията на 
Стратегията  

Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

 Проведени обучения и консултации на  
приемни семейства. 
 

 Намален брой деца, настанявани 
извън семейството си. 

1.2. Да се 
осигурят 
условия за 
развитие на 
децата с 
увреждания, 
отглеждани в 
семейството. 
 

Мярка 1.2.1. Продължаване 
дейността на ДЦДМУ и ЦСРИ 
за осигуряване на достъп до 
здравна грижа, специализирана 
рехабилитация на децата с 
увреждания и подкрепа за 
техните семейства.  
 
Мярка 1.2.2. Осигуряване на 
достъп до адекватна грижа – 
дневна, полудневна и почасова 
грижа за децата с увреждания, 
отглеждани в семейна среда. 
  
 
Мярка 1.2.3. Подкрепа на 
родителите за отглеждане на 
децата с увреждания в 
семейството. 
 

 Продължаване дейността на  ДЦДМУ, 
гр. Козлодуй с капацитет 20 места. 

 
 Продължаване   дейността на ЦСРИ, с. 

Бутан с капацитет 30 места.  
 
 
 
 Осигурена грижа – дневна, полудневна и 

почасова, в ДЦДМУ, гр. Козлодуй. 
 
 Осигурен специализиран транспорт за 

деца с увреждания. 
 
 Осъществени преки контакти и 

посредничество от ДБТ за намиране на 
работа и повишаване на квалификацията 
на родителите. 

 

 Предоставeни услуги на деца  и 
младежи с увреждания в ДЦДМУ. 

 
 Предоставени услуги на деца  и 

възрастни с  увреждания, 
ползватели в ЦСРИ. 

 
 Оказана подкрепа на семейства с 

деца с увреждания. 
 
 Предотвратено настаняване на 

деца с увреждания в СИ.  
 
 Намиране на работа и повишена 

квалификацията на родители на 
деца с увреждания. 

 
 

Данни на АХУ, 
ОЗД и ДСП 
 
Справки и отчети 
на СУ 
 
Анкета за 
обратна връзка от 
потребителите 
 
Справки от ДБТ 

2016 / 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. Да се 
осигури 
подкрепа на 
уязвимите 
семейства и 
децата за 
социално 
включване, 
за превенция 
на рисково 
поведение и 
неглижиране 
на децата. 

Мярка 1.3.1. Развиване на 
услуги в общността за 
подобряване на родителския 
капацитет и за превенция на 
неглижирането на децата, 
отглеждани в семейна среда.  
 
 
 
Мярка 1.3.2. Иницииране и 
провеждане на кампании, 
насочени към децата и 
младежите за превенция на 
рисково поведение.  
 
 
 

 Предоставени услуги, консултации и 
подкрепа на деца и родители  

        в  ЦОП, ЦСРИ, МКБППМН, 
        и в училищата.  
 
 
 
 
 
 Реализирани подходящи за различните 

възрастови групи деца и младежи 
информационни кампании и програми за 
превенция на насилието, рисковото 
поведение, зависимостите. 

 
 
 

 Изградени умения за отговорно 
родителско поведение. 

 
 Подобрено благосъстояние на 

децата, отглеждани в семейна 
среда. 

 
 
 
 Подобрена информираност за 

последиците от зависимостите и 
рисковото поведение на децата и 
младежите и по-отговорно 
поведение.  

 
 
 

Анкета за 
обратна връзка от 
потребителите 
 
Справки от ЦОП,  
ЦСРИ, училища 
 
Наказателни 
постановления на 
кмета  
 

2016 / 2020 
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Конкретни 
цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 
изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и 
ползите от реализацията на 
Стратегията  

Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

Мярка 1.3.3. Подкрепа за 
преодоляване на последиците 
от рисковото поведение при 
децата и младежите и работа с 
деца на улицата и деца жертви 
на насилие.  

 Предоставена подкрепа от МКБППМН, 
обществените възпитатели и ЦОП, гр. 
Козлодуй. 

 Осигурен достъп до кризисно 
настаняване за деца и младежи с рисково 
поведение. 

 

 Реинтегриране на децата и 
младежите с рисково поведение, 
зависимости и жертви на насилие 
в обществото. 

1.4. Да се 
осигури 
равен достъп 
на децата от 
рискови 
общности и 
уязвими 
групи до 
качествено 
образование. 
 
 
 

Мярка 1.4.1. Гарантиране на 
задължително предучилищно 
образование за всички 
подлежащи деца, две години 
преди постъпването им в първи 
клас, но не по-рано от 
годината, в която детето 
навършва 5-годишна възраст. 
 
Мярка 1.4.2  Превенция на 
отпадането от училище, с цел 
намаляване на отпадналите 
деца и реинтеграцията им в 
образованието.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Мярка 1.4.3. Осигуряване на 
интегрирана предучилищна 
подготовка и училищно 
образование за децата с 
увреждания  в подходящи 
форми на включващо 
образование.  
 
 
 
 

 Брой обхванати деца на 5-годишна 
възраст в подготвителни групи в 
детските градини, със специален фокус 
върху децата от ромската общност. 

 
 
 
 
 
 Развити смесени образователно-социални 

дейности за превенция на отпадането и 
задържане на децата в училище, които се 
изпълняват от ЦОП, ЦСРИ, МКБППМН, 
обществените възпитатели, училищата, 
училищните настоятелства, здравните 
медиатори.  

 Брой реализирани проекти на община, 
училища, НПО, за обхващане на ученици 
в училище и за повишаване на 
мотивацията и знанията им. 

 
 Обхващане на децата с увреждания в 

масовите детски градини. 
 Интегриране на децата с увреждания в 

масови общообразователни училища и 
обучение с подкрепата на ресурсни 
учители. 

 Увеличен процент на децата с 
увреждания, редовно посещаващи 
училище и обхванати в подходящи 
форми на включващо образование. 

 

 Пълен обхват на децата в 
задължителното предучилищно 
образование. 

 
 
 
 
 
 
 Повишена училищна 

посещаемост и интерес към 
учебния процес. 

 
 
 
 
 
 Брой реинтегрирани в училище. 
 
  
 
 Подобрена достъпна среда в 

училищата и детските градини за 
деца и младежи с увреждания. 

 Подобрено благосъстояние на 
децата с увреждания. 

Справки/отчети 
от училищата, 
детските градини, 
СУ 
 
 
 
 
 

2016 / 2020 
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Конкретни 
цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 
изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и 
ползите от реализацията на 
Стратегията  

Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

 
Приоритетно направление  2: Развитие на социални услуги за социално включване на лица в рискови групи 
 
2.1. Да се 
осигурят 
условия за 
пълноценен 
и достоен 
живот на 
хората с 
увреждания в 
семейна 
среда. 
 

Мярка 2.1.1. Продължаване 
дейностите и услугите в помощ 
на хората с увреждания. 
 
 
Мярка 2.1.2. Разширяване на 
социалните услуги в домашна 
среда за подкрепа в 
ежедневието на лица от 
рисковите групи, в т.ч. хората с 
увреждания и техните 
семейства.  
 
Мярка 2.1.3. Развиване на 
целеви общински мерки за 
социално включване на хората 
с увреждания. 

 Продължаване на дейностите на ЦСРИ, 
с. Бутан и ДЦВХУ в с. Хърлец. 

 
 
 
 Увеличен брой  лица с увреждания, 

включени в  услугите Домашен социален 
патронаж, ЛА, СА, предназначени за 
хора с увреждания и стари хора. 

 
 
 
 
 Реализирани целеви мерки – 

квалификационни курсове от ДБТ за 
лица с увреждания с право на работа. 

 По-пълноценен начин на живот на 
възрастните хора с увреждания – 
осигурена рехабилитация и 
услуги. 

 
 Подобрени условия на живот в 

домашна среда за  хората с 
увреждания. 

 
 
 
 
 
 Увеличен процент от лицата с 

увреждания с право на работа, 
обхванати в програмите на ДБТ за 
трудово посредничество, достъп 
до квалификация и заетост.  

 

Справки от СУ 
  
Данни и справки 
от ДБТ 
 
Доклади на ДСП 
 
 
 
 

2016 / 2020 
 
 
 
 

2.2. Подобря-
ване на 
мрежата от 
социални 
услуги в 
общността за 
лица от 
рисковите 
групи. 
 

Мярка 2.2.1. Продължаване 
дейностите и услугите от 
резидентен тип в помощ на 
хората с увреждания. 
 
 
 
 
Мярка 2.2.2. Реформиране и 
преструктуриране на 
съществуващата СИ за 
възрастни хора с увреждания и 
подобряване на качеството на 
предоставяната резидентна 
грижа. 
 

 Продължаване на дейността на ЦНСТ за 
възрастни хора с физически увреждания– 
№1 и №3 в с. Хърлец и №2 в с. Гложене 
и на дейността на ЗЖ за хора с психични 
разстройства и ЗЖ за хора с умствена 
изостаналост, с. Гложене. 

 
 
 Разработен и приет  план за реформиране 

на СИ за възрастни хора с умствена 
изостаналост до 2020 г. 

 Закриване на ДВХУИ, с. Бутан до 2020 г.  
 Изградени 3 броя  ЦНСТ за възрастни 

хора с умствена изостаналост, с 
капацитет по 15 места и 1 брой ЦНСТ  за 
възрастни хора с психични разстройства 
или деменция с капацитет 15 места. 

 Подобрени условия за живот –
резидентна грижа за възрастни с 
увреждания.  

 Придобити умения за 
самостоятелен начин на живот на 
хората с увреждания в 
резидентните услуги. 

 
 Осигурена резидентна грижа в 

среда близка до семейната на 60 
лица с увреждания от СИ 

 
 

Планове за 
преустройване и 
ремонт на СИ за 
възрастни с 
увреждания 
 
Анкета за 
обратна връзка от 
потребителите 
 
Справки от СУ 
 
Протоколи от 
проверки на 
РДСП 
 
Решения на ОбС 
и Заповеди на 

2016 / 2020 
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Конкретни 
цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 
изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и 
ползите от реализацията на 
Стратегията  

Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

кмет за разкрити 
нови услуги за 
хора с 
увреждания  
 
 

2.3. Да се 
създадат 
условия за 
равноправна 
интеграция 
на 
етническите 
общности в 
неравностой
но 
положение и 
уязвими 
групи. 
 

Мярка 2.3.1. Продължаване 
дейността на здравните 
медиатори, доразвиване на 
уменията им за подобряване на 
достъпа до здравеопазване във 
високо рисковите ромски 
общности. Използване на 
съществуващия в общините 
ресурс от специалисти по 
етнически и демографски 
въпроси. 
 
Мярка 2.3.2. Образование за 
възрастни – мерки за 
реинтеграция в образованието 
на неграмотните и 
пълнолетните с ниско 
образование /със специален 
фокус към отпадналите от 
училище млади хора в ромските 
квартали/. 
 
Мярка 2.3.3. Обхващане с 
хоризонтални мерки и целеви 
инициативи за социално 
включване на безработни, 
насочени към достъп до 
професионална квалификация, 
заетост и доходи.  
 
Мярка 2.3.4. Създаване на 
условия за интегриране на хора 
от ромските общности в 
неравностойно положение. 

 Назначени здравни медиатори в 
подкрепа на ромската общност. 

 Проведени  кампании “Имунизация” в 
обособените ромски общности. 

 
 
 
 
 
 
 
 Увеличен процент на обхванатите в 

образователни и професионални курсове 
и в дейности в подкрепа на общността на 
ниво град/село младежи, отпаднали от 
училище. 

 
 
 
 
 
 Увеличен процент на обхванатите в 

курсове за ограмотяване и повишаване 
на квалификацията на трайно безработни 
роми с основно и по-ниско образование. 

 Увеличен брой на работещите ромски 
трудови посредници в институции. 

 
 
 Разработен проект за изграждане на 

социални жилища в общината. 
 

 Подобрен здравен, социален и 
образователен статус на  
уязвимите ромски общности. 

 Повишен  обхват на децата от 
уязвимите ромски общности с 
имунизация от задължителния 
имунизационен календар. 
 
 

 
 

 Придобита по-висока степен на 
образование и възможност за по-
добра реализация на трудовия 
пазар. 
 
 
 
 

 
 

 Придобита по-висока грамотност, 
повишена квалификация и 
възможност за по-добра 
реализация на трудовия пазар. 

 Подобрен трудов и социален 
статус на безработните роми. 
 

 
 Подобрени условия на живот на 

ромски семейства с остра 
жилищна нужда. 

 

Анкета за 
обратна връзка от 
потребителите 
 
Отчети на 
здравните 
медиатори 
 
Данни и справки 
от ДБТ, РИО 
Враца,  училища, 
Общинска 
администрация 
 

2016 / 2020 
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Конкретни 
цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 
изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и 
ползите от реализацията на 
Стратегията  

Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

 
Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот 
 
3.1. Да се 
развие мрежа 
от услуги в 
общността за 
осигуряване 
на условия за 
спокоен и 
достоен 
живот на 
старите хора 
в домашна 
среда.  
 

Мярка 3.1.1. Развиване на 
функциите и дейностите на 
Домашния социален патронаж 
и развитие на мобилни услуги 
за обхващане на всички 
населени места в община 
Козлодуй. 
 
Мярка 3.1.2. Разширяване 
обхвата на услугите в домашна 
среда.  
 
 
Мярка 3.1.3. Осигуряване на 
дневна грижа и почасови 
услуги в общността за стари 
хора. 

 Разширен териториален обхват на 
домашния социален патронаж  чрез 
самостоятелно или съвместно 
предоставяне с други социални услуги в 
общността. 

 
 
 
 Увеличен  брой на ангажираните  

домашни помощници. 
 Увеличен брой обхванати потребители 

на услугата  ДП. 
 
 Разкрит Дневен център за стари хора в 

гр. Козлодуй с капацитет 20 места. 
 
 
 

 Подобрени условия на живот на 
самотно живеещи стари хора в 
домашна среда. 

 
 
 
 
 
 Предотвратено преждевременно 

настаняване в СИ на стари хора 
чрез предоставяне на услуги в 
домашна среда. 

 
  Създадени условия за спокоен и 

достоен живот на стари хора. 

Решения на ОбС 
и Заповеди на 
кмет за разкрити 
нови услуги за 
стари хора  
 
Отчети на СУ 
 
Анкета за 
обратна връзка от 
потребителите 
 
Мониторинг на 
услугите 
 

2016 / 2020 
 

 
Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси 
4.1. Да се 
стимулира 
развитието 
на 
администрат
ивния и 
организацио
нния 
капацитет на 
общинско 
ниво за 
управление 
на социални 
услуги. 

Мярка 4.1.1. Обучения за 
изграждане на капацитет за 
управление на социалните 
услуги.  
 
Мярка 4.1.2. Изграждане на 
умения на общинско ниво за 
усвояване на Структурни 
фондове. 
 
 
 
 
 
 
 

 Увеличен брой служители с изградени  
умения за ефективно управление на 
социални услуги. 

 
 Увеличен брой служители с изградени  

умения на общинско ниво за усвояване на 
Структурни фондове. 

 

 Подобрено управление на 
социалните услуги. 

 
 
 Увеличен размер на усвоените 

средства от Структурни фондове. 
 

Програми и доклади  
от проведени 
обучения 
 
Сертификати  от 
обученията 

2016 / 2020 
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Конкретни 
цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 
изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и 
ползите от реализацията на 
Стратегията  

Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

4.2. Да се 
осигури 
подкрепа на 
персонала на 
социалните 
услуги за 
развитие на 
професионалн
ата 
квалификация 
и умения в 
съответствие 
със 
съвременните 
изисквания и 
стандарти. 

Мярка 4.2.1. Осигуряване на 
условия за обучение, обмяна на 
опит и споделяне на добри 
ефективни практики на 
персонала от съществуващите 
социални услуги. 
 
Мярка 4.2.2. Преквалификация 
за персонала на 
трансформираните 
специализирани институции.  
 
 
 
 
 
 
 

 Проведени обучения, обмяна на опит и 
споделяне на добри ефективни практики 
на персонала от съществуващите 
социални услуги. 

 
 
 Проведени специализирани обучения и 

курсове за квалификация и 
преквалификация за персонала в 
съществуващите социални услуги със и 
без откъсване от работната среда.  

 
 

 Подобрено качество на 
предлаганите социални услуги. 

 
 
 
 
 
 Повишен капацитет на 

служителите, работещи в сферата 
на социалните услуги. 

 
 
 
 
 

Анкета за 
обратна връзка от 
потребителите 
 
Мониторинг на 
услугите 
 

2016 / 2020 
 

Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество 
 
5.1. Да се 
стимулира 
междуобщин
ското 
партньорство 
в социалните 
услуги. 

Мярка 5.1.1. Развиване на 
умения за междуобщинско 
партньорство в социалните 
услуги. 
 
Мярка 5.1.2. Реализиране на 
ефективни междуобщински 
дейности. 

 Проведени срещи и обменни посещения 
между съседни общини за обмен на 
информация за групи в риск. 

 
 Обсъдени и планирани съвместни 

дейности и проекти за подкрепа на 
целевите групи.  

 Реализирани съвместни дейности за 
ефективно използване на 
съществуващите социални услуги. 

 Осигурен достъп на по-голям 
брой ползватели на социалните 
услуги. 

 
 
 Развито междуобщинско 

партньорство и подобрено 
благосъстояние на целевите групи. 

 Максимално оползотворяване на 
наличните човешки и финансови 
ресурси и реализирана 
икономическа ефективност. 

 
 

Споразумения 
Договори 
Проекти 

2016 / 2020 
 

5.2. Да се 
утвърдят 
ефективни 
механизми за 
междусектор

Мярка 5.2.1. Развиване на 
умения за междусекторно 
сътрудничество в социалните 
услуги. 
 

 Проведени срещи между различни 
сектори за обмен на информация за групи 
в риск. 

 
 

 По-пълно обхващане на групите в 
риск. 

 
 
 
 

Протоколи 
Справки 

2016 / 2020 
 



___________________________________________________________________________ 
гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13,  тел. 0973/85 800;  факс 80 183 

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com; сайт: www.kozloduy.bg 
63/75 

 

Конкретни 
цели  

Мерки, дейности  Преки резултати / индикатори за 
изпълнението на планираните дейности 

Ключови индикатори за ефекта и 
ползите от реализацията на 
Стратегията  

Източници на 
информация 

Период на 
проверка 

но 
сътрудничест
во. 

 

Мярка 5.2.2. Реализиране на 
ефективни междусекторни 
дейности. 

 Обсъдени и планирани съвместни 
дейности и проекти за подкрепа на 
целевите групи.  

 Реализирани съвместни дейности за 
осигуряване на подкрепа на хора с 
увреждания и самотни стари хора в  
населените места. 

 

 Развито междусекторно 
сътрудничество в социалните 
услуги. 

 Подобрено благосъстояние на 
целевите групи. 
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7.  ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 
 

7.1. Отговорности и роли в изпълнението на стратегията 
Ролите и задачите на общините и институциите на общинско  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. 

7.1.1.  Дирекция „Социално подпомагане” 
  ДСП на територията на всяка община по отношение на закрила на детето, рехабилитация 
и социална интеграция на хората с увреждания провеждат проучване на потребностите на 
населението  в общината от социални помощи и социални услуги. 
Роля и отговорности на ДСП: 

ДСП, гр. Козлодуй  заедно с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето носи 
отговорност и изпълнява конкретни задачи при реализирането на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги:  

 Прави предложения до РДСП, гр. 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;  

 ДСП, ОСЗ и ОЗД събират и актуализират данните на базовите индикатори и 
резултатите от изпълнение на социалните услуги; 

  Съвместно с  ЦОП, ОЗД работи за изграждане на връзки между децата, настанени в 
СИ и семейството им; провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за 
задържане и реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково 
поведение. 

 Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си по Социална закрила и 
Закрила на детето) имат отношение към всички заложени цели в Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги и това са задачи, свързани с:  

 Идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна 
превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;  

 Насочване на семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски 
градини за получаване на гъвкава грижа;  

 Насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна 
интервенция на увреждането;  

 Работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ, и биологичното или 
разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;  

 Оказване на методическа подкрепа и съдействие на СУ;  
 Планиране (съвместно с Дирекция Бюро по труда), мерки за професионално 

ориентиране и трудова интеграция на младежи, предстоящи да напуснат СИ;  
 Консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;  
 ДСП подпомага изграждането на алтернативни социални услуги;  
 ДСП подпомага Общината при идентифициране на нуждаещите се стари хора от 

услуги в общността и други. 
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7.1.2. Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)  

Ролята на Държавната агенция за закрила на детето включва: 
 Оказва методическа помощ на местни власти и администрация,  юридически и 

физически лица, осъществяващи 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. 

7.1.3. Община  
Общината отговаря за цялостното изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги на нейната територия. За тази цел тя разработва, приема и прилага план за 
действие. Нормативно установено е, че местното самоуправление се осъществява от 
Общинския съвет, а местната изпълнителна дейност – от кмета и Общинската администрация.  

Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на хората 
в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират дейности в сферата на 
социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от 
интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общините са доставчик на социални услуги. 
Общините развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и 
старите хора. Осъществяват годишен мониторинг и оценка на изпълнението на Общинската 
стратегия.  
Роля и отговорности  на Общинския съвет: 

 Обсъжда и приема Общинската стратегия и Годишния оперативен план за 
изпълнението и по предложение на кмета на общината; 

 Одобрява докладите за изпълнението 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 са планирани в Общинската стратегия.  

 Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, 
закриване, разширяване, дофинансиране  и пр.). 

 
Роля на  кмета на общината: 

 Организира изработването на Общинската стратегия и я внася за обсъждане и 
приемане от Общинския съвет; 

 Организира изработването на Годишен план за развитие на социални услуги на 
територията на общината и след съгласуване с Обществения съвет по социално 
подпомагане и ДСП ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет; 

 Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Годишния план за 
развитие на социални услуги; 

 Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на Годишния план за 
развитие на социални услуги и след съгласуване с Обществения съвет представя 
годишния доклад за изпълнението на Годишния план за развитие на социални услуги 
за одобряване 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; 



___________________________________________________________________________ 
гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13,  тел. 0973/85 800;  факс 80 183 

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com; сайт: www.kozloduy.bg 
66/75 

 

 Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови източници за 
реализиране на конкретните общински дейности, планирани в Общинската 
стратегия. 

 Общественият съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на 
дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община 
Козлодуй 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 
общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с: 

 Обсъждане на Общинската стратегия и осъществяване на обществен контрол върху 
развитието на социалните услуги и инициативи, съобразно Стратегията; 

 Стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални 
услуги за реализиране на планираните дейности в Стратегията на територията на 
общината. 

7.1.4. Регионален инспекторат по образование-Враца  
РИО – Враца отговаря съвместно с РДСП Враца и Общината  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. Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в 
Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО–Враца, 
както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и 
ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Враца. 

ЕКПО към РИО – Враца извършва  първична оценка на общото развитие на деца и 
ученици със специални образователни потребности, въз основа на което препоръчва вида и 
формата на обучение.  ЕКПО дава препоръка  за интегрирано обучение или за обучение в 
специална детска градина или в специално училище, както и препоръки за ресурсното 
подпомагане. 

7.1.5. Дирекция "Бюро по труда" 
ДБТ 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. 

Основната роля на ДБТ по изпълнението на Стратегията включва:  
 Участие в разработването на  местни програми за заетост и за обучение на рискови 

групи;  
 Консултиране на младежи, напуснали институции, с цел професионално 

ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на 
работа; 

 Разработване на  програми  за професионална квалификация и включване на пазара 
на труда на възрастни с увреждания и на роми; 

 Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел 
намиране на работа. 

7.1.6. Регионална здравна инспекция – Враца 
 РЗИ отговаря за координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, 

насочени към хората в риск. Отговорностите са насочени към здравна профилактика на 
майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност;  разработване на здравно-
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социални програми за семейно планиране; качествена здравна грижа на деца и лица с 
увреждания и стари хора в общината.  

7.1.7. Неправителствени организации 
С активното участие на НПО в процеса ще се подобри развитието на съществуващите услуги, 
застъпничеството, обучението, партнирането в управлението на услуги.  
  Роля на НПО: 

 Съвместно с общините, ДСП и гражданите разработват интегрирани политики и 
мерки за социално включване, в съответствие с мерките в Стратегията; 

 Участват във формулирането и изпълнението на мерки за социално включване като 
партньори на общините или като  водещи организации за проектите;  

 Предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията на общината  
за хора в риск; 

 Подпомагат училища и социални услуги при работа със семейството и с деца за 
изграждане на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие, задържане 
в училище, превенция на рисково поведение и зависимости.  Подпомагат дейности, 
насочени към повишаване на познанията на децата относно сексуалното и 
репродуктивно здраве, социална работа по превенция на ранните бракове. 

7.1.8.  Местен бизнес, организации на бизнеса  
Първоначално местният бизнес не е включен в процеса на общинското планиране, но 

неговите представители могат да участват в изпълнението на част от дейностите в Стратегията. 
За тази цел е необходимо бизнесът да разграничи стопанските си интереси от обществените 
отговорности. Приносът на местния бизнес се очертава в някои направления: 

 Мобилизиране на бизнеса в публично-частните партньорства за интегриране на 
пазара на труда на младежи, напускащи специализираните институции, за 
изграждане на социална инфраструктура, поддържане на различните сгради за 
социални услуги, социално предприемачество; 

 Финансиране и съфинансиране на пилотни алтернативни социални услуги, които са 
от особено значение за решаване на проблемите на рисковите групи, но са извън 
кръга на държавното финансиране. 

 
 

8. РЕСУРСИ 
 

8.1. Човешки ресурси 
8.1.1.  Персонал за управление на социалната сфера  

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.  

В структурата на Общинска администрация, гр. Козлодуй управлението в социалната 
сфера се реализира чрез Дирекция  „Хуманитарни дейности” (директор на Дирекция, гл. 
експерт  „Социални услуги, здравеопазване и интеграция”) и Дирекция „Финансово-стопански 
дейности” (директор на Дирекция, гл. експерт „Финанси на социалните дейности” и двама 
старши счетоводители „Социални дейности”).   
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Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй се ръководи от директор. В 
Дирекцията са обособени три отдела: „Социална закрила”, „Хора с увреждания и социални 
услуги” и отдел „Закрила на детето”, всеки от които се ръководи от началник на отдел.  

Всички служители в Общинска администрация, гр. Козлодуй и в Дирекция „Социално 
подпомагане” периодично преминават обучения, съобразно с изпълняваните дейности по 
длъжностни характеристики. Прилага се системата за атестиране на служители. 
 

8.1.2.  Персонал за предоставяне на социални услуги 

 Персоналът на социалните услуги на територията на община Козлодуй е квалифициран 
и съответстващ на изискванията, съгласно Методика за определяне на длъжностите на 
персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.  

За персонала на социалните услуги в община Козлодуй  се осигуряват  възможности за 
въвеждащо и поддържащо обучение, обмяна на опит и добри практики с цел развитие 
капацитета на екипите, ангажирани с управлението и предоставянето  на социалните услуги. 

Основен проблем на общинско ниво са често срещаните трудности при наемането на 
психолози, логопеди и др. специалисти, имайки предвид незадоволителното заплащане на 
труда на съответните специалисти и спецификата на услугите. 

 
8.2. Финансови ресурси 

8.2.1. Основни източници на финансиране: 
 
 Държавният (републиканският) бюджет; 
 Собствени приходи (общински бюджет); 
 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; 

 Национални и международни програми; 
 Средствата, предоставяни безвъзмездно от физически и юридически лица; 
 Банкови кредити от местни и чуждестранни банки; 
 Други източници. 
При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на делегирането от 

държавата на средства за общината, която е призвана да предоставя социалните услуги 
съобразно местните потребности.           

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. С оглед на това в общините могат да 
бъдат подготвени предварително проекти, които да започнат своята реализация в 
инвестиционната си част в рамките на прогнозния период. 
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9.  КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА 
Настоящата Комуникационна политика представлява неразделна част от Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги (2016 г. – 2020 г.) на община Козлодуй. 
Популяризирането на стратегията е сред приоритетните задачи на Общинска администрация . 

9.1. Цели, водещи принципи и дейности на Комуникационната политика на 
Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Козлодуй 
(2016 г. – 2020 г.)  

9.1.1. Основни цели 
 Да представи и популяризира сред широката общественост и заинтересованите 

страни резултатите, ползите и положителните ефекти от изпълнението на 
Общинската стратегия; 

 Да 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. 

 
9.1.2. Специфична цел: Информиране на местната общност и всички заинтересовани 

страни за планираното и координирано развитие на социалните услуги и 
постигнатите резултати на територията на община Козлодуй чрез: 

 Публикуване на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община 
Козлодуй (2016 г. – 2020 г.) на сайта на Община Козлодуй.   

 Организиране на периодични публикации в медиите за запознаване на 
заинтересованите страни и широката общественост с изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги; 

 Организиране на целенасочени информационни кампании за представяне на 
изпълнените ангажименти и постигнатите резултати от страна на заинтересованите 
страни по приоритетните направления на стратегията.  

 
9.1.3. Водещи принципи 
 Прозрачност – яснота и всеобхватност на информацията, разпространена в 

общественото пространство за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на 
социални услуги и нейните бенефициенти; 

 Достъпност на информацията – достигане на посланията до най-голям брой 
заинтересовани лица, като основните целеви групи са: 
 Органи и институции на държавната и местната власт; 
 Изпълнителни агенции; 
 Териториални структури на държавните органи и институции; 
 Неправителствени организации; 
 Доставчици на социални услуги; 
 Приоритетни целеви групи на Общинската стратегия за социални услуги; 
 Потребители на социални услуги; 
 Медии; 
 Широката общественост. 

 Координация с други стратегии, програми, планове за развитие, изпълнявани от 
държавната и местната власт; 

 Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и 
екипност в комуникационния обмен. 
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9.2. Механизми, подходи и техники на Комуникационната политика 

 
9.2.1. Механизми и подходи  
 Създаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на 

различни начини и форми за представяне на Общинската стратегия за развитие на 
социални услуги;  

 Осигуряване на адекватна информационна среда: 
 Подаване на достатъчна информация в общественото пространство; 
 Търсене на отзвук и обратна връзка от разпространената информация. 

 
9.2.2. Основни комуникационни техники 

 
 Директна комуникация 
Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на 

широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения. 
 
 Комуникация чрез медии 
Редовното и системно предоставяне на информация относно изпълнението на 

Общинската стратегия за социалните услуги на печатните медии. 
 
 Комуникация чрез Интернет и информационни материали 
Поддържане и актуализиране на информацията за общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в уеб сайтовете на партньорите и на заинтересованите страни.  
 
 Работа с партньори 
При изпълнението на Стратегията ще се търси съгласуване и взаимодействие с всички 

заинтересовани страни. 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. 

 
 
10. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2016 г. – 2020 г.) 
 

10.1. Териториален обхват 
 В основното си съдържание Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 
2016 г. – 2020 г. се реализира на територията на община Козлодуй. 
 

10.2. Времева рамка 
 Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на 

общината и ще обхванат период от 5 години – от 2016 до 2020 година включително. 
 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на община Козлодуй ще се 
реализира  условно на два етапа: 

 Първоначален период на изпълнение: 2016 г. – 2018 г.  
 Втори период на изпълнение: 2018 г. – 2020 г.
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Раздел В: Приложения 
 Оценка на потребностите от социални услуги 

№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

1. Център за  
обществена 
подкрепа,  
гр. Козлодуй 
  
 

Деца от 3 до 18 години в 
риск и техните семейства, 
родители/законни 
представители на дете в 
риск, кандидати за или вече 
одобрени приемни 
семейства, кандидати за или 
вече одобрени осиновители. 

Община Козлодуй 
и съседни общини 
 

30 30 30 Превенция на изоставяне на деца и 
настаняването им в институции, 
превенция на отпадане от училище, 
работа с деца отпаднали или  в риск 
от отпадане от училище, подкрепа 
на деца жертви на насилие и 
техните семейства, консултиране на 
деца с поведенчески проблеми и 
техните семейства, подкрепа и 
консултиране на семейства от 
общността, мобилна социална 
работа. 

гр. Козлодуй Налична 

2. Дневен център 
за деца и 
младежи с 
увреждания,  
гр. Козлодуй 
 

Деца и младежи с  
увреждания. 

Община Козлодуй 
и съседни общини 
 

20 20 20 Здравни и рехабилитационни 
услуги, педагогическа и 
психологическа подкрепа, 
логопедична работа, умения за 
самостоятелен живот, организация 
на свободното време и личните 
контакти. 

гр. Козлодуй Налична 

3. ЦСРИ,  
с. Бутан  

Лица  с увреждания и деца в 
риск. 

Община Козлодуй  30 30 30 Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации, 
ориентиране. 

с. Бутан 

с. Гложене 

Налична 

4. ЗЖ  за хора с 
психични 
разстройства,  
с. Гложене 

Хора  с психични 
разстройства. 

От цялата страна 10 10 10 Форми на социални услуги, в които 
лица с психични разстройства  
водят независим начин на живот, 
подпомогнати от професионалисти. 

с. Гложене Налична 

5. ЗЖ за хора с 
умствена 
изостаналост,  
с. Гложене 

Хора с умствена 
изостаналост. 

От цялата страна 10 10 10 Форми на социални услуги, в които 
лица с умствена изостаналост водят 
независим начин на живот, 
подпомогнати от професионалисти. 

с. Гложене Налична  
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№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

6. Дневен център 
за възрастни 
хора с 
увреждания,  
с. Хърлец 

Възрастни хора с 
увреждания. 

Община Козлодуй 
и съседни общини 

30 30 30 Осигуряване на грижи в семейна 
среда на лица с увреждания, които 
поради различни ограничения от 
здравословен характер са 
изключени от социалния живот. 

с. Хърлец Налична 

7. Дневен център 
за  стари хора,  
гр.  Козлодуй 

Стари хора. гр.  Козлодуй                                                                                                                  

 

  20 Осигуряване на храна, лични и 
социални контакти, консултации; 
задоволяване на ежедневни 
потребности от организация на 
свободното време и личните 
контакти на стари хора. 

гр. Козлодуй Нова по проект 

8. ЦНСТ за 
възрастни хора  
с физически 
увреждания,  
с. Гложене 

Възрастни хора с физически  
увреждания. 

От цялата страна 15 15 15 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за ограничен 
брой лица. 
 

с. Гложене Налична 

9. ЦНСТ за 
възрастни хора  
с физически 
увреждания,  
с. Хърлец 

Възрастни хора с физически  
увреждания. 

От цялата страна 15 15 15 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за ограничен 
брой лица. 

с. Хърлец Налична 

10. ЦНСТ за 
възрастни хора с 
физически 
увреждания 
с. Хърлец 

 

Възрастни хора с физически  
увреждания. 

От цялата страна 15 15 15 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за ограничен 
брой лица. 

с. Хърлец Налична 
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№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

11. Дом за 
възрастни хора с 
умствена 
изостаналост, 
с. Бутан 

Възрастни хора с умствена 
изостаналост. 

Национален 60 60 0 24 часова постоянна грижа; мед. и 
соц. рехабилитация, трудотерапия, 
организиране на свободното време, 
насърчаване на участие в културни, 
спортни и др. дейности. 

с. Бутан Налична 

12. ЦНСТ за 
възрастни хора с 
умствена 
изостаналост,  
с. Бутан - 3 броя  
с капацитет по 
15 

Възрастни хора с умствена 
изостаналост. 

Изведените от 
ДВХУИ, с. Бутан 

  45 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за ограничен 
брой лица. 
 

с. Бутан Нова по проект 

13. ЦНСТ  за 
възрастни хора  
с психични 
разстройства  
или деменция,  
с. Бутан – 1 брой 

Хора  с психични 
разстройства или деменция. 

Изведените от 
ДВХУИ, с. Бутан 

  15 Предоставяне на  услуги в среда, 
близка до семейната, за ограничен 
брой лица. 
 

с. Бутан Нова по проект 

14. Приемна грижа 

 

Деца от  общността, в риск 
от изоставяне и техните 
семейства,  в това число и 
семейства на техни близки и 
роднини, деца, жертви на 
насилие и злоупотреба и 
деца, настанени в 
специализирани институции. 

 

Община Козлодуй 4   Отглеждане и възпитание в семейна 
среда на деца, настанени в приемни 
семейства или в семейства на 
близки и роднини. 

Община 
Козлодуй 

Налична по 
проект „И аз имам 
семейство” 
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№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

15. Приемна грижа Деца от  общността, в риск 
от изоставяне и техните 
семейства,  в това число и 
семейства на техни близки и 
роднини, деца, жертви на 
насилие и деца, настанени в 
специализирани институции. 

Община Козлодуй  8 15 Отглеждане и възпитание в семейна 
среда на деца, настанени в приемни 
семейства или в семейства на 
близки и роднини. 

Община 
Козлодуй 

Нова по проект 

16. Личен асистент Деца и лица с увреждания Община Козлодуй 40 40  Услуга в семейна среда. 
 

Община 
Козлодуй 

Налична  до 
29.02.2016 г. по 
проект „Нови 
възможности за 
грижа”. 

17. Личен асистент Лица с увреждания Община Козлодуй  60 60 Услуга в семейна среда. Община 
Козлодуй 

Нова по проект 

18. Социален 
асистент 

Лица с увреждания Община Козлодуй  50 50 Услуга в семейна среда. Община 
Козлодуй 

Нова по проект  

19. Домашен 
помощник  

Самотно живеещи възрастни 
хора и лица с тежки 
здравословни състояния. 

Община Козлодуй   50 50 Услуга в семейна среда. Община 
Козлодуй 

Нова по проект 

20. Домашен 
социален 
патронаж - 
общинска 
дейност 

Самотно живеещи стари 
хора с увреждания и/или със 
затруднения в 
самообслужването, които 
имат нужда от грижа в 
семейна среда; самотно 
живеещи стари хора. 

Община Козлодуй 20 80 150 Дейности за доставка на храна по 
домовете на потребителите.   

Община 
Козлодуй 

Налична  
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№  Потребители Капацитет 

 

Услуга, вид  

Целеви групи Териториален обхват 2015 2016 2020 

Община Козлодуй 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Местополо-
жение 

Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

21. Социални 
жилища  

Лица с остри жилищни 
нужди. 

Община  Козлодуй    За 
200 
лица 

Осигуряване на подслон на лица с 
остра жилищна нужда. 

гр. Козлодуй Нова по проект 

22. Клуб на пенсио-
нера - общинска 
дейност 

Пенсионери, които нямат 
сериозни здравословни  

проблеми и се обслужват 
сами. 

Община Козлодуй 7 7 7 Осигуряване на лични и социални 
контакти. Информиране и 
консултиране –социално, здравно, 
правно. 

Във всички 
населени 
места в 
общината 

Налични  

 

23. Здравни 
медиатори 

Лица от ромски произход. Община Козлодуй 2 2 2 Дейности за преодоляване на  
проблемите, свързани със здравни, 
социални и образователни услуги 
сред неравностойните групи в 
обществото. 

Община 
Козлодуй 

Налична  

24. Обществена 
трапезария 

Лица и семейства на 
месечно подпомагане по 
реда и условията на чл. 9 от 
ППЗСП; лица с доказана 
липса на доходи и близки, 
които да се грижат за тях; 
самотно живеещи лица и 
семейства; скитащи и 
бездомни деца и лица. 

община Козлодуй 0 100 200 Храна за обяд. гр. Козлодуй Нова по проект 

 


