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Използвани съкращения (абревиатури) 

АЗ Агенция по заетостта към МТСП 

АСП Агенция за социално подпомагане 
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ДДУИ Дом за деца с умствена изостаналост 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 

ДП Домашен помощник 

ДРСЗ Дирекция “Регионална служба по заетостта” 

ДСП Дирекция „Социално подпомагане” 

ДЦДМУ Дневен център за деца и младежи с увреждания 

ДЦДМУИ Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост 

ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 

ЕКПО Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН 

ЗЖ Защитено жилище 

ЗМБ Звено “Майка и бебе” 

ЗМО Звено за мониторинг и оценка 

КСУ Комплекс за социални услуги  

БСУ Бюро за социални услуги 

ЛА Личен асистент 

МБАЛ Многопрофилна болница за амбулаторно лечение 

МЗ Министерство на здравеопазването 

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

МОМН Министерство на образованието, младежта и науката 

МТСП Министерството на труда и социалната политика 

МФ Министерството на финансите 

НЖ Наблюдавано жилище 

НПО Неправителствена организация 
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РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 

РЗОК Регионална здравно-осигурителна каса 
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1 Въведение  

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е създадена в процес на 

партньорство между заинтересованите страни в община Мизия – общинска администрация, 

общински съвет, териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане, местни 

граждански организации (НПО).  

Стратегията е съобразена с целите и принципите на Закона за социално подпомагане, 

Закона за интеграция на хората с увреждания, Национална програма за равни възможности 

на хората с увреждания, Закона за закрила на детето и Националната програма за закрила на 

детето. 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. 

Настоящата стратегия съответства на Общинския план за развитие на Община Мизия и 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца. 

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 Мизия. 

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 Мизия. 

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. 

 Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 

2 Обхват и фокус на стратегията. 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 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 Мизия в съответствие с 

техните реални потребности и съвременни стандарти. База за изготвянето и беше 

Аналитичен доклад, който е продукт на съвместните усилия на екипа на община Мизия и 

обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в общината, 

проведено през периода 01 - 30 юни 2015 година. 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 Мизия е фокусиран върху нуждите от социални услуги, разглеждани в 

общия контекст на социалните и 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 
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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 Мизия – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието; 

 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 Мизия като 

осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги. Потърсена е 

обратна връзка и за нагласите и очакванията на заинтересованите страни – териториални 

структури на АСП, граждански организации, доставчици и потребители на социални услуги. 

В географско отношение обхватът на проучването обхваща територията на община Мизия, 

като се обръща специално внимание на малките населени места, където живеят малобройни 

рискови групи. 

2.1 Методи и инструменти за събиране на информация и анализ. 

 В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички 

заинтересовани страни. Използваха се следните източници на информация: 

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

от РДСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие); 

 Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от: 

o институциите на областно ниво - като РДСП, РИО на МОН, РЗИ, ДБТ; 

o общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, 

образователни и хуманитарни дейности и др.,  

o ДСП-гр. Оряхово и отдел „Социална закрила”; 

 Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, РПУ, Детска педагогическа стая, които текущо документират своя 

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

 Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите 

социални услуги в общината. 

 Училища, болници, лични лекари и пр., които разполагат с информация за 

състоянието на свързаните сектори със социалните услуги. 

 Граждански организации и НПО. 

Използваните методи за събиране на информация включват: 

 Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически 

документи на областната и местната администрация (като стратегии, дългосрочни 

програми и планове за развитие); 

 Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от 

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

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

места (като кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села и 

махали);  

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

представители на общини, областна администрация, услуги, териториални структури 

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

 

2.2.Описание на ситуацията в община Мизия 

 Обща характеристика на общината. 

Община Мизия е разположена в северозападната част на Дунавската равнина и е 

включена в териториалните граници на  област Враца.  

Територията на общината е 209,3 кв.км. и заема 5,7% от територията на област Враца 

и 1% от територията на Северозападен район (СЗР, NUTS 2).  

Община Мизия е разположена в 

северозападната част на Дунавската равнина 

и е включена в териториалните граници на  

област Враца.  

Територията на общината е 209,3 

кв.км. и заема 5,7% от територията на     

област Враца и 1% от територията на 

Северозападен район (СЗР, NUTS 2).  

На север Мизия граничи с бреговата 

ивица на река Дунав и Румъния при 686-ти 

километър на реката. На североизток 

граничи с Община Оряхово, на юг с Община 

Бяла Слатина, а на северозапад с Общините 

Козлодуй и Хайредин. 

 

 

 През територията на общината преминават: път ІІ-15 Враца – Оряхово, свързващ 

България с Румъния чрез ферибот Оряхово-Бекет, път ІІ–11 Видин – Козлодуй – Оряхово - 

Гиген; път ІІІ-1503 Крушовица - Софрониево– Бутан. 

 

Таблица 1:   Разстояния в километри от Мизия до някои градове в България 

София Пловдив Русе Враца Бургас Варна 

172 286 243 64 534 394 

Източник: Интернет - http://bgmaps.com/ 

Мизия е разположена на 64 км от областния град Враца, на 172 км от столицата на 

страната гр. София и на 17 км от гр.Козлодуй. Отстоянията на град Мизия от пристанищата в 

Оряхово и Лом са съответно 14 и 65 км, а от Козлодуй 17 км. В общината има добре уреден 

градски и междуселищен автотранспорт. Чрез автотранспортните предприятия на Общините 

Козлодуй и Оряхово,  Община Мизия има връзка с гр. Плевен, София, Габрово, Свищов, 

Русе, Враца.  

http://bgmaps.com/
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Около 92% от територията на община Мизия се състои от земеделски и горски 

площи. Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 180 399 дка (86% при 

средно за страната 57,4%). Обработваемата земеделска земя по официални статистически 

данни е около 163 475 дка или около 91% от земеделските територии. Горските площи в 

общината са 5,3% – 10 999 дка. 

 Населените места и другите урбанизирани територии са 6,4% от общата площ на 

община Мизия (13  433 дка). Водните течения и водни площи имат относителен дял 1,5%, а  

териториите за транспорт и инфраструктура 0,5%. Териториите за добив на полезни 

изкопаеми са 314 дка или 0.2 % от общата площ на общината. В землищата на населените 

места от община Мизия няма залежи на подземни природни богатства и полезни изкопаеми. 

  Релефът на общината е типичен за Дунавската хълмиста равнина - предимно 

равнинен до слабо хълмист. Надморската височина има следните стойности: най-ниска 25 м. 

и най-висока 186 м. През територията на Мизия преминават реките Скът и Огоста.  

Съгласно климатичната подялба на България, районът на община Мизия се отнася към 

Севернобългарската умерено континентална климатична подобласт на Европейската 

континентална климатична област.  

Комплексът от физико-географски и хидрометеорологични фактори определя 

умереноконтинентален до континентален характер на климата, със студена зима и 

североизточни ветрове, горещо лято със западни и северозападни ветрове.  

Наличните водни ресурси на територията на Община Мизия са формирани от 

повърхностни и подземни води. Повърхностни са реките Скът и Огоста. Река Огоста има 

площ на водосборния басейн 3157 км
2
 и се характеризира със сравнително непостоянен 

поток. В поречието й пълноводието настъпва през април – май. 

Пълноводието се прекратява през юни и от юли настъпва лятното маловодие. Водният 

й обем се разпределя по сезони приблизително така: 68% през пролетното пълноводие, 15% 

през есенното повишаване и 17% през летния период. Река Огоста протича през силно 

урбанизиран район и в следствие понася съответните промени в количествено и качествено 

отношение. Водите в поречието на р.Огоста се използват за напояване, водоснабдяване и 

енергетика. В поречието на р.Огоста в района на с.Софрониево /югозападно от гр.Мизия/, 

реката е приемник ІІ-ра категория. Преди заустването в р.Дунав, под влияние на р.Скът, 

водите на р.Огоста преминават в ІІІ-та категория. На територията на община Мизия р. 

Огоста преминава през землището на гр. Мизия и е гранична за землищата на с. Сараево и 

с. Софрониево. 

Водните ресурси на територията на общината са богатство, което подпомага 

развитието на промишлеността в Община Мизия (предимно преработвателната 

промишленост) и селското стопанство и представлява алтернативен енергиен източник. 

Наличието на водоеми е предпоставка за развитие на рибовъдството и за организиране на 

активен риболовен туризъм. 

Почвите в района, съгласно почвено-географското райониране на България се 

отнасят към средна Дунавска почвена провинция, където в условия на преходно-

континентален климат, равнинно-хълмист релеф, върху льос и льосовидни материали, при 

наличие на подземни води те са черноземни, като в крайдунавската ивица те са подтип – 

карбонатни. На територията на общината няма данни за заблатени почви и данни за 

вкислени и засолени почви.  

 Почвите дават възможност за развитие на селско стопанство и предимно на хлебните, 

зърнено-фуражните и техническите култури 

 Население – демографска характеристика 

 Демографската криза в община Мизия се задълбочава. Динамиката на населението 

през последните години показва трайна тенденция на намаление (с около 8% за последните 6 

години) или с 591 души през 2012 спрямо 2007 г. По данни на служба "ГРАО" в община 
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Мизия, населението на общината към 31.12.2014 г. наброява 7 661 души, от които 3 437 

мъже и 4 224 жени.  

 В резултат на установилите се през последните години неблагоприятни тенденции в 

развитието на демографските процеси, броят на населението продължава да намалява. В 

селата по-голяма част от жителите са над 65 годишна възраст (73.46% от населението в 

надтрудоспособна възраст живее в селата), а броят на самотно живеещите хора е 

преобладаващ. 

Естественият прираст за община Мизия през последните години нараства с 

отрицателна стойност, което се дължи на ниския коефициент на раждаемост и високия 

коефициент на смъртност. Подцържането на тези стойности е резултат от застаряването на 

населението и промените в репродуктивните му нагласи, които до голяма степен се дължат 

на ниския жизнен стандарт. 

Обезпокоителна е възрастовата структура на селищата и особено в селата 

Софрониево и Липница, където населението застарява, застрашително намалява броя на 

децата, а младото население емигрира Този процес се обуславя от: липсата на работни 

места, икономическата миграция към големите градове и емиграция (основно в Гърция, 

Италия и Испания), високата смъртност. 

През 2014 г. под трудоспособна възраст е 13% от населението на община Мизия. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 2257 души или 30% от населението. 

Икономически активните лица в община Мизия са  3848 души. 

За периода 2012 - 2014 г. коефициентът на зависимост на възрастното население има 

тенденция на увеличаване. Доста критичен е този процес за община Мизия. Растежът и 

високите стойности на показателя изразяват нарастването на размера на разходите за 

здравни и социални услуги на възрастните хора. Тревожно е съотношението на 2257 

пенсионери към общия брой на населението на общината 7661 (30%). Значителният брой на 

хората, чиито основни/единствени доходи са пенсиите е предпоставка за попадане им в 

рискова група (социално слаби). 

В Община Мизия има 896 възрастни хора с увреждания и 250 самотно живеещи хора. 

Това от своя страна е показател за необходимостта от предоставяне на разнородни социални 

услуги за различните целеви групи. 

Данните, върху които следва да се направи оценка на уязвими етнически групи, към 

момента не отразяват реалната картина поради факта, че са от проведеното преброяване през 

2011 г., но като цяло в община Мизия няма големи групи уязвими етнически общности. 

Таблица 2: Население в община Мизия по етническа принадлежност към 01.02.2011г. 

 

 

Община 

Мизия 

Лица, 

отговорили 

на въпроса 

за етническа 

принадлежн

ост 

Етническа група Не се 

само

опре

-

деля

м 

българ

ска 

турск

а 
ромска друга 

Общо: 7570 7305 6765 3 490 14 33 

Източник: Национален статистически институт 

По признака етническата принадлежност 92.6% от анкетираните жители на община 

Мизия се самоопределят като българи, 6.7 % като роми, само 3 души са се самоопределили 

като турци и 14 души са посочили друга етническа принадлежност. От всички анкетирани 

0,5 % на са определили етническата си принадлежност. (Таблица 2) 

Общият брой на децата в Община Мизия е 2196, като през 2012 г. са се родили 51 

деца, през 2013 г- 41 и през 2014 г-60. 
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И в община Мизия, както и в цялата страна се наблюдават активно протичащи 

динамични процеси на външна и вътрешна миграция, които са провокирани от социално-

икономическата ситуация, безработицата и ниските доходи на населението. През последните 

години особено актуални за общината са сезонна външна миграция на работна сила в 

Гърция, Италия, Испания и Кипър, Както и вътрешна миграция към София и по-големите 

градове. 

Основни изводи: 

• Населението на община Мизия намалява, а заедно с това репродуктивните и 

трудоспособните контингенти, което усложнява демографската и икономическа 

ситуация. Причините са големите загуби на човешки ресурси, силно влошена 

възрастова структура и възпроизводство с голям отрицателен естествен прираст. 

Демографските процеси в общината налагат вземането на конкретни мерки при 

целенасоченото дългосрочно планиране, съобразено с прогнозите за броя на 

живеещите в отделните селища и в общината като цяло; 

• Устойчива тенденция към миграционно движение; 

• Във всички населени места в общината намалява населението и то не само в селата, 

но и в гр. Мизия. Това е индикатор за общ спад в урбанистичното развитие както в 

количествено, така и в качествено отношение. Това има своето пряко следствие за 

създаване на предпоставки за повишен риск от социална изключеност в определена 

възрастова група (най-възрастните, самотноживеещите и хората с увреждания), която 

с годините се разраства като относителен дял в общата численост на населението. 

Този процес заслужава внимателен анализ и допълнително подпомагане чрез 

инструментите на целенасочена държавна политика. 
 

Икономическо развитие 

Основни икономически сектори за община Мизия са земеделие, животновъдство, 

зърнопроизводство, хранителна промишленост, търговия, услуги и транспорт. 

Икономическото развитие на общината през последните години следва тенденциите в 

национален и световен мащаб. Ръст до 2008-2009 г. и спад след глобалната икономическа 

криза. По-голяма част от фирмите страдат от едни и същи явления, характерни за 

икономическата конюнктура в страната: продължителна ниска икономическа активност и 

слаба финансова дисциплина. 

Приходите от продажби се използват за материали, суровини, енергия, за работна 

заплата, и натрупване на скромна печалба. Няма възможност да се отделят средства за 

инвестиции, за технологично обновление, за машини и съоръжения, без които не може да 

се провежда политика на обновление.  

Средната годишна работна заплата в община Мизия за 2010 г. е 4261 лева, по данни 

на ТСБ-Враца, което е с 3516 лева или с 46% по-малко от средната годишна заплата за 

страната - 7777 лева. 

По-големите фирми на територията на Община Мизия, спомагащи за по-добра 

социално-икономическа ситуация са: 

 „Косаня” ЕООД - Търговия с черни и цветни метали, горива, строителни 

материали,  хранителни, промишлени  стоки и др. дейности; 

 “Скът-Мизия” АД - мелница и зърнени храни, специализирани за производството 

на брашна и фуражи, производство на хляб и хлебни изделия; 

 “Яйца и птици” АД – производство на яйца и птици; 

 “Текон Инвест” АД – произвежда тетрадки и канцеларски материали фирмата на 

територията на бившия комбинат за целулоза и хартия; 

 ЕТ “Електрон – Експорт – Петьо Тоцев- производство на хляб и хлебни изделия; 
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 ЕТ „Нови”- мебели и строителни материали; 

 ЕТ “ТиТ-Тихомир Пировски”- строителни материали; 

 ЕТ „Георги Велчев”- автобусен транспорт. 

 Хранително - вкусовата промишленост е представена преди всичко от 

производството на хляб, тестени изделия и безалкохолни напитки. 

Селското стопанство е водещ отрасъл на икономиката в община Мизия. То е основен 

източник на доходи и заетост и ще продължава да играе важна роля за развитието на района  

в бъдеще. Това се обуславя от наличният потенциал и традициите в социално -

икономическото развитие. Релефът е разнообразен от равнинен покрай р. Дунав, р. Огоста и 

р. Скът до хълмист. Поради характера на релефа преобладават гори, мери и пасища. Това 

предполага паралелно развитие на растениевъдството и животновъдство. 

С най-голямо стопанско значение е земята. Обработваемата земя, се използва 

пълноценно и е запазена екологично чиста. През последните години се забелязва тенденция 

на намаляване на обработваните земи и отглежданите култури. Животновъдството е 

ограничено с отглеждане на животни и птици в домашните стопанства. 

 Общинският земеделски фонд на община Мизия по данни от ОСЗ – гр. Оряхово е 

185 535,642 дка, от които най-голям дял заемат земеделските площи в гр. Мизия и селата – 

Софрониево, Крушовица и Липница. Земите в землищата на  селата Войводово и Сараево 

заемат едва 5.4 % от общата площ. 

Общият брой декари обработваема земеделска земя в община Мизия за 

селскостопанската 2012/2013 г. е 147 469,962 дка или 80% от общия поземлен фонд 

селскостопанска земя (185 535,642 дка).  

 Общият брой регистрирани земеделски производители в община Мизия към 2012 г. е 

134, от които 120 се занимават с обработка на земя и растениевъдство. Броят на 

арендаторите в общината е 35, които са сключили със собствениците на земята 1938 

арендни договора и обработват над 24 000 декари земеделска земя. 

Животновъдството е основен по значение отрасъл в района. Водещо място имат 

говедовъдството и овцевъдството със смесено направление. Животните се отглеждат в 

личните дворове на населението, много често при примитивни условия. Това прави 

отрасъла губещ и допълнително затруднява развитието му. Броят на животните  и тяхната 

продуктивност намалява.  Забелязва се интерес към  пчеларството и птицевъдство.  

Броят на животновъдните ферми в Мизия е 8, в това число 2 кравеферми, 1 

овцеферма, 3 птицеферми. 

С изключение на птицевъдството в другите сектори на животновъдството 

преобладава частно дребно стоково производство с екстензивни методи на отглеждане на 

животните и ниска рентабилност. 

Туризмът е стопански отрасъл с неизползван потенциал в Община Мизия. Именно 

този факт мотивира общинското ръководство за бъдещото му развитие, което от своя 

страна ще допринесе за развитието и на други икономически отрасли като селско 

стопанство, транспорт, търговия, услуги и ще окаже благоприятно влияние върху облика на 

населените места и доходите на местното население.  

В старата сграда на Община Мизия е открит Общински туристически информационен и 

експозиционен център. Изграден по проект, финансиран от ПРСР 2007-2013 г. 

В общината е реставрирана и работи Тъкачна работилница на Наташа Манчева, в 

който се пресъздават традиционни местни занаяти, които посетителите могат сами да 

усетят. 

Имайки предвид географското разположение и природните дадености на общината, 

историческото наследство и многогодишните традиции в Мизия има възможност за 

развитие на следните видове туризъм:  
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 Селски туризъм – Престоят в селата от общината ще даде възможност да се усети и 

навлезе в един бит, който прокарва мостове между времена, култура и традиции. 

Този вид туризъм ще предостави на гостите възможност за идентификация и да 

живее с местното население, да се включи в селскостопанската дейност – в 

отглеждането на културни растения и домашни животни, да опита уменията си в 

занаятчийски дейности и всичко, което е част от ежедневието на българското село. 

 Екотуризъм – този туризъм ще съдейства за повишаване на екологичната култура 

на населението. Необходимо е изграждането на екопътеки, които ще допринесат за 

изучаването на биологичното разнообразие на флората и фауната в нашата община, 

съхраняване на екосистемите и обогатяването им с видове, характерни за 

местообитанията.С такъв проект обшината е кандидатствала по Програмата за 

околна среда. 

 Културно-исторически туризъм – този вид туризъм ще спомогне за опознаването 

на културно-историческото наследство на Община Мизия. В различните 

исторически епохи Община Мизия се развива и налага като значимо обществено, 

пазарно и културно средище. Общината ни е дала не малък принос в културното 

наследство на страната. Споменът за него се съхранява в музей, музейни сбирки и 

галерии.   

 Риболовен туризъм – развитието на този вид туризъм се обуславя от факта, че 

през територията на община Мизия преминават две реки – Огоста и Скът. 

 

Междуселищните пътища на територията на общината са с обща дължина 41,686 км 

и в по-голямата си част са в добро състояние. Пътната мрежа  на територията на общината е 

разделена на Републиканска пътна мрежа и Общинска пътна мрежа.  

Републиканската пътна мрежа е втори и трети клас с обща дължина 31,346 км и се 

поддържа от ИА”Пътища”, чрез Областно пътно управление гр. Враца. През територията на 

общината преминават: път ІІ-15  Враца – Оряхово, който осигурява достъп до Фериботен 

комплекс Оряхово –Бекет и е пряка връзка с път Е-79; път ІІ–11  Оряхово – Козлодуй; път 

ІІІ-1503  Крушовица - Софрониево– Бутан. В общината има добре уреден междуселищен 

автотранспорт. Чрез автотранспортните предприятия на Общините Козлодуй и Оряхово, 

Община Мизия има връзка с градовете Плевен, София, Габрово, Свищов, Русе, Враца. 

Техническата инфраструктура не се отличава от тази на населените места от този тип. 

Водоснабдяването, електроснабдяването и съобщенията са добре развити. 

Здравеопазване 

Здравето на населението е обусловено от комплексното въздействие на биологични и 

социални фактори, като определящи се считат обществено-политическото и икономическо 

ниво на развитие и произтичащите от него условия на живот. 

Населението в региона е в процес на демографско стареене, като групата на 

възрастните над трудоспособна възраст респективно се увеличава. Процесите на стареене са 

изявени повече в селата, като в някои почти няма детско население. Подобна възрастова 

структура поражда множество социални и здравни проблеми. Възрастните хора са носители 

на повече от едно хронично заболяване, това променя вида на здравните и социални 

потребности, като отправя определени изисквания към тяхното задоволяване. 

Ограничаването на достъпа до здравни услуги, недостатъчните финансови ресурси и 

принудително налаганите от населението самоограничения в потреблението на здравни 

услуги поради икономически причини, съдействат за високите нива на заболеваемостта, на 

общата и детска смъртност, задържането на общата продължителност на живота, влошават 

качеството на живот на населението и възпрепятстват демографското му развитие. 

Заболяванията, които се наблюдават в последните няколко години са както следва: 
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1 .Сърдечно съдови - 50-60% 

2.Белодробни -10-12% 

З.Гастроинтестициални -   8-10% 

4.Онкологични -   7-8% 

5.Болести на опорно двигателния апарат -              5-6% 

б.Болести на обмяната на веществата -  2-5% 

7.Болести на пикочо половите органи -   5-7% 

8.Болести на репродуктивните органи -   1-2% 

9.Болести касаещи нервното и психичносъстояние на гражданите     -10% 

Всички те не се различават от тези характерни за цялата страна. Нямаме специфични 

заболявания, които да характеризират общината. Причините за всички групи заболявания се 

дължат предимно на неправилното и нерационално хранене, неправилен режим на труд и 

почивка, злоупотреба с алкохол и цигари и други вредни вещества.. 

Детската смъртност по данни на ГРАО за периода 2012-2014 година са 2 /две/ 

починали деца до 1-годишна възраст и 3 починали деца от 1 до 5-годишна възраст. 

Здравното осигуряване на населението от Община Мизия се обезпечава съгласно 

нормативните документи, определящи здравната реформа в цялата страна.На населението 

от общината бе дадена възможност за свободен избор на общопрактикуващ лекар и 

стоматолог. 

По данни от Районна здравна инспекция - гр. Враца (РЗИ), на територията на 

Община Мизия функционират, както следва: 

 Амбулатории за първична извъболнична помощ - индивидуални практики - 3; 

 Амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуални практики - 1; 

 Амбулатории за първична дентална медицина - индивидуални практики - 3. 

 

 

Таблица 3: Лични лекари, брой разкрити лекарски практики (заети/незаети), дентална медицина, 

вкл. разпределение по населени места 

община 
Брой по здравна карта 

Брой регистрирани в РЦЗ (физ.лица) 

В инд. практики В групови практики 

лекари дентални лекари дентални лекари дентални 

Община Мизия 6 6 3 3 - - 

В т.ч. в градовете 3 3 2 2 - - 

В селата 3 3 1 1 - - 

Източник: РЗИ - Враца 

В община Мизия има 6 здравни пункта, съответно по 1 във всички населени места. 

Всички определени в общината медицински практики са заети от лекари, като за 

тези които покриват две населени места за оказване на 24 часова медицинска помощ са 

предвидени сключване на договори с медицински фелдшери.  

В община Мизия няма болнични заведения и болните ползват услугите на 

Многопрофилните болници в гр.Оряхово и гр.Козлодуй, а при комплицирани случай 

медицинските центрове в гр. Враца, МА-гр. Плевен и МА - гр. София. 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Мизия (2016 – 2020) 

 14 

 

Училищното и детско здравеопазване се осигурява от петнадесет медицински 

сестри, работещи в здравните кабинети в училищата и детските градини от общината. 

Община Мизия има линейка от м.януари 2007г./ дарение от Министерството на 

отбраната/ - оборудван реаномобил, която транспортира спешни пациенти, инвалиди, 

социално слаби и самотни възрастни хора до болнични и социални заведения. Линейката е 

на разположение 24 ч с двама шофьори. 

През последните три години броят на хората с увреждания в Община Мизия /по 

данни на Дирекция „Социално подпомагане"- гр. Оряхово/ нараства прогресивно. 

Пълнолетни лица с увреждания към 31.12.2014 г. / по данни на ТЕЛК, РДСП, сектори 

ХУСУ/ 

15.1.09. Лица с физически увреждания 545 

15.1.2. От тях, лица със сензорни увреждания 52 

15.2. Лица с множествени увреждания 351 

15.3. Лица с умствена изостаналост 12 

15.4. Лица с психични заболявания 19 

Това е една сложна целева група, тъи като обединява лица с физически, умствени, 

психически, сензорни и множествени увреждания. 

Изводи: 

• наличието на неосигурени лица от община Мизия, води до невъзможен достъп до 
системата на здравеопазване; 

• липса на групови практики за първична медицинска помощ, които да осигуряват 

неотложна помощ на пациентите денонощно; 

• ограничен избор на селското население на личен лекар; 

• негативните демографски процеси поставят допълнителни изисквания пред 

здравеопазването, поради това че възрастното население има повече от едно 

хронично заболяване и това оскъпява здравното обслужване. 

Образование  

Образователната система в община Мизия осигурява общообразователната и 

професионалната подготовка на учащите се. Мрежата от училища в селата включва 

основни училища. Независимо, че училищната система в общината има добри възможности 

за осигуряване на необходимата общообразователна подготовка, налице е несъответствие 

между предлаганото и търсено обучение. Липсата на училища с изучаване на чужди езици, 

технически и икономически специалности в община Мизия води до преориентиране на 

учениците след седми и осми клас към други общини в и извън областта. За получаване на 

средно образование на учениците се налага да пътуват до гр. Мизия или до друг по-голям 

град. Този факт показва, че възможностите за получаване на средно образование в рамките 

на общината са ограничени. Развитието на демографските процеси на територията на 

общината се отразяват негативно върху мрежата от учебни заведения. Образователната 

мрежа на територията на Община Мизия се състои от  четири общински училища, , пет 

детски градини и Общински детски комплекс. 

Училища 

Училищната структура и мрежа в община Мизия е съобразена с действащите 

законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски 

стратегии за развитие на образованието. 
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На територията на общината функционират: 1 Професионална гимназия по химични 

технологии – в гр. Мизия и 3 основни училища, от които 1 в гр. Мизия  и 2 в селата 

Софрониево и Крушовица. Общият брой на учениците към 12.2014 г. е 539 ученика.  

В община Мизия има едно закрито училище ОУ „Хр. Ботев ”- с. Липница  със 

Заповед № РД-14-20/31.03.2008 г. Средищните училища са ОУ „Цанко Церковски” гр. 

Мизия и ОУ „Хр. Ботев” – с. Крушовица. 

 

Таблица 4: Училища в община Мизия  към 01.09.2015 г. 

Училища 

 

Брой ученици 

 

Брой 

паралелки 

 

Педагогически 

персонал 

/бр/ 

Непедагогически 

персонал 

/бр/ 

ПГХТ „Васил Левски 

”- гр. Мизия 

102 4 8 4 

ОУ „Ц. Церковски ”- 

гр. Мизия 

244 14 27 8 

ОУ „Хр. Ботев ”- с. 

Крушовица 

99 8 15 4,5 

ОУ „Отец Паисий ”- 

с. Софрониево 

74 8 13 4 

Общо: 499 34 63 20.5 

 

 

Представителна за град Мизия и общината е Професионална гимназия ”В.Левски”, в 

която учениците се обучават в две специалности – "Готвач" и "Сътрудник бизнес услуги".  

Учебното заведение се преобразува от Техникум по целулозно хартиена промишленост в 

ПГ поради факта , че завода за целулоза и хартия беше затворен и кадрите, които се 

обучават няма къде да се реализират. Двете специалности , които са заложени в програмата 

на ПГ намират място в предприятията на територията на община Мизия.  

Детски градини 

В началото на 2014 г. в общината функционират 5 целодневни детски градини от 

които 2 в гр. Мизия и 3 в селата - Крушовица, Липница и Софрониево. Общият брой на 

децата в тях е 221. 

Мрежата от детски градини  осигурява реална възможност на всяко дете от 

общината да посещава детска градина в населеното място в което живее. Капацитетните 

възможности са за около 500 деца. В целодневните детски градини работят 28 педагози. 

Всички градини разполагат със собствени сгради, добра материална база и предлагат 

разнообразни съвременни форми за организация на педагогическия процес. 

Общински детски комплекс 

Извънучилищното педагогическо звено, което включва в постоянни занимания по 

интереси децата от мизийска община и осъществява богата културна, научнопознавателна, 

развлекателна, информационна, спортно-туристическа и приложно техническа помощ е 

Обединеният детски комплекс в гр. Мизия. Комплексът предлага цялостна програма от 

детски забавления, конкурси, изложби и спектакли и реализира своята дейност за 

развитието на интересите и способностите на децата в просторна и добре обзаведена 

сграда.  На 29.06.1994г. със Заповед РД-14-58 на тогавашния Министър на образованието  и 

на основание чл.10, ал3 от ЗНП, чл.12, ал1 от ППЗНП и решение на Общински  съвет – гр. 
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Мизия, Центърът за работа с деца и центъра за  ученическо техническо и научно  

творчество , намиращи се на територията на Община  Мизия се преобразуват  в Общински  

детски комплекс като обслужващо звено – юридическо лице на бюджетна издръжка, със 

седалище гр. Мизия. 

Предметът на дейност на ОДК е осъществяване на  държавна политика   за работа с 

деца  и младежи до 18 годишна възраст,  чрез организиране на дейности  в свободното им 

време, за развитие на индивидуалните им способности  в областта на изкуството, науката, 

техниката, спорта и туризма. 

ОДК има учредено Сдружение с Нестопанска цел ”Настоятелство- Общински детски 

комплекс” от 15.05.2000г. Членовете на настоятелството са учители, общественици, 

представители на фирми от Мизия и селищата на общината. Чрез дейността си  

Настоятелството развива дейности  за развитието и утвърждаването на духовните и 

граждански ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, 

екологичното и физическото възпитание  в живота на децата, подпомагане и осигуряване на 

условия за личностна и професионална  реализация на децата, защита правата на децата, 

подпомагане на “деца в риск”и деца с изявени дарби, подпомагане дейността  и 

материалното осигуряване на ОДК и утвърждаване на доброто име  на комплекса.  

 Броят на децата, отпаднали от училище през за учебната 2013/2014г. е три деца.  

10.1.07. Деца, отпаднали от училище през учебната 2009–2010 година. 9 

10.1.08. Деца, отпаднали от училище през учебната 2011–2012 година. 1 

10.1.09. Деца, отпаднали от училище през първи срок на учeбната 2013–

2014 г. 

3 

За периода 2012 /2014 година няма необхванати деца от образователната система. 

 Създадена е стройна организация за пълен обхват на деца и ученици, подлежащи на 

задължително обучение. Педагогическите колективи и общинската администрация работят 

превантивно, за да няма отпаднали деца. Застрашените са включени приоритетно в извънкласни 

и извънучилищни форми в мероприятията на училища, детски градини и Общински детски 

комплекс. Съобразно техните желанията се разкриват множество клубове по интереси. 

Децата със специални образователни потребности са интегрирани в масовите 

училища, като за целта с тях работи един ресурсен учител, който е в помощ на 

преподавателите. 

Общ проблем в община Мизия е намаляването на броя на децата и учениците, което 

ще доведе до: 

• закриване на училища и детски градини; 

• намаляване на средствата за издръжка, а това ще доведе до съкращение в структурата. 

В това отношение общината полага големи усилия за издръжка на училищата и 

детските заведения като дофинасирва тяхната дейност и им оказва пълно съдействие. 

Жилищни условия 

 Населението на община Мизия е добре осигурено с жилищен и сграден фонд. 

Жилищните сгради в общината са 5781, като само половината от тях (50%)  или 2891 

сгради са обитавани, а останалите 2889 са необитавани. Обитаваните жилища с 

канализация и водоснабдяване в община Мизия са 2957, от които 1217 в града и 1740 в 

селата. 

Централно водоснабдени са 94% от жилищните сгради в община Мизия. Собствен 

водоизточник ползват 1% от сградите, 3% имат и обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник, а 2% не са водоснабдени. 
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С обществена канализация са свързани 11% от обитаваните жилища в Мизия, 8% 

ползват изгребни ями, в 12% има септични ями, а 64% ползват попивни ями. В 5% от 

жилищните сгради няма осигурен достъп до канализация и/или ями. 

Общината разполага с 6 бр. общински жилища, които се отдават на крайно 

нуждаещи се семейства. В общината има недостиг на общински жилища, което 

затруднява задоволяването на потребностите на нуждаещите се хора, предимно от 

рисковите групи на населението. Липсват механизми, които да стимулират фирми да 

инвестират в тази насока, което ограничава възможността на общината да провежда 

адекватна социална жилищна политика. Същевременно голям брой жилища в селата са 

необитаеми и свободни, част от които са изоставени и полусъборени. 

 В общината няма обособени квартали на уязвими етнически малцинства със 

структурна бедност. В населените места има квартали с по-компактна маса от етническите 

малцинства, но навсякъде населението в тях е смесено На тези места има изградена 

водоснабдителна мрежа и електроснабдяване. Няма изградена канализация. Уличната 

инфраструктура представлява твърда настилка - асфалт, макадам. Кварталите се намират в 

регулация на населените места. Представителите на етническите малцинства основно 

притежават документи за собственост, малка част са с право на строеж върху общинска земя. 

Заетост  

Икономически активните лица в община Мизия наброяват 2 817 души по данни на 

НСИ от последното преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа активност 

е 42% (съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и повече 

навършени години). Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и 

населението на 15 и повече навършени години) за община Мизия 32%. 

Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в 

общината са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между 

професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие от преструктурирането на 

икономиката. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка на регионално ниво (в 

райони намиращи се далеч от индустриални и административни центрове, планински 

райони) и на подотраслово ниво (за някои професионални тенденции и професии). 

Несъответствието между предлаганите и търсените квалификации е очевидно предимно в 

следните групи: незавършилите училище, млади хора, завършващи средно образование и 

тези без или с много ниско ниво на професионална квалификация. Това несъответствие се 

наблюдава също така в групите от хора с образование и професионални квалификации, но 

без стаж, както и в групата на продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от 

квалифицирана работна ръка, свързани с въвеждането и използването на нови 

производствени технологии, информационни и комуникационни технологии. В същото 

време младите квалифицирани кадри предпочитат да напуснат родните места и да работят в 

големите  градове или в чужбина. 

Възможностите за намиране на работа в община Мизия са ограничени. Частният 

сектор наема много малък брой от свободната работна ръка и основно заетост се осигурява 

чрез различните национални програми. В публичния сектор трудно се освобождават места 

и там възможностите са изключително ограничени по отношение намиране на работа. В 

последните години общината участва активно в редица национални програми и мерки, 

целящи под различна форма ограничаване на безработицата и осигуряване на заетост и 

доходи за населението. 

Безработица 

Равнището на безработица в община Мизия от 2011 г. до 2014 г. е относително 

високо и със стойности над средните за област Враца и за страната. В рамките на 

анализирания период безработицата се увеличава и пазара на труда се нуждае от 
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стимулиране и намаляване на безработицата в общината. Към края на  м.декември 2014 г. 

броят на регистрираните безработни в Дирекция „БТ", гр. Оряхово за Община Мизия са 834 

души. 

Спрямо декември 2013 г. безработните в община Мизия се увеличават с 49 лица. 

Структурата на безработните е както следва: 

 Брой безработни лица: / по данни на ДБТ/ 

12.07. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2011 г. 706 

12.08. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2012 г. 761 

12.09. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г. 785 

12.10. Регистрирани безработни лица, към април 2014 г. 834 

 

За анализирания период най-ниска е безработицата през 2011 г. – 706 души 

регистрирани безработни лица.  

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на безработицата имат 

лицата над 55-годишнна възраст 227 лица. Младите хора между 18 и 29 години са 13% от 

безработните.  

 Профили на безработните лица към 31.12.2014 г. – рискови групи безработни / по данни на ДБТ/ 

 

13.01. Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно 

образование 

124 

13.02. Брой безработни лица с намалена работоспособност  45 

13.03. Брой безработни младежи от 18 до 29 години 110 

13.04. Брой безработни лица на възраст над 55 години 227 

13.05. Брой безработни лица с регистрация над 1 година 383 

Най-голям е броят на безработните с регистрация над 1 година- 383 лица. Лицата 

без, или с по-ниско от основно образование са 15% от регистрираните безработни. Най-

малък е относителния дял на безработните с намалена трудоспособност – 5,4%.  

По данни на Дирекция „Бюро по труда”-Мизия, за периода 2011-2014 г. в община 

Мизия броя на регистрираните продължително безработни лица расте като през 2011г. са 

311 лица, през 2012г. – 345 лица, през 2013 г. - 351 лица, а през 2014 стават 383.  

За анализирания период 2012-2014 г. в община Мизия, по Национални и Оперативни 

програми са заети безработни лица, както следва: 

 Обхванати лица от програми  за заетост по ЗНЗ - общо 830 лица; 

 Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" /аварийни 

групи/– общо 562 лица; 

 Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"- 27 лица 

 Национална програма "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания" – общо 4 

лица; 

 Национална програма "Нова възможност за заетост"  - общо 3 лица; 

 Обхванати лица по мерки за хора с увреждания с 50% нетрудоспособност /чл.52,ал.2 

от ЗНЗ/  – общо 3 лица; 

 Обхванати лица по мерки за младежи с трайни увреждания или военно инвалиди, 

както и от социални заведения (чл.36, ал.2) – общо 2 лица; 

 Обхванати лица по мерки за безработни младежи до 29 години без трудов стаж по 

специалността /чл.41 от ЗНЗ/ - общо 4 лица; 

 ОП "РЧР" към АЗ- общо 161 лица; 

 ОП "РЧР" - "Подкрепа за заетост" - общо 59 лица; 

 НП "Стар на кариерата" - общо 2 лица; 

 ОП "Ново начало" - общо 1 лице; 
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 Регионална програма за заетост  - общо 30 лица; 

 Национална програма „АХУ” – услуга „личен асистент” - общо 15 лица; 

 ОП РЧР , Проект „Подкрепа за достоен живот” на АСП, община Мизия е партньор. 

Лични асистенти общо 61 лица.; 

 Проект „Независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живещи хора 

на територията на община Мизия»-  BG051PО001-5.2.07-0086 - С-0001-Фаза 3, период 

2011-2012 г. Домашни помощнци и Социални асистенти - общо 24 лица; 

 Проект „Изграждане на звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда за 

жители на Община Мизия” по ОП "РЧР", период 2013-2014 г.. Домашни помощнци и 

Социални асистенти - общо 30 лица, Сътрудник, социални дейности - 1 лице. 

 

3 Анализ на групите в риск/целеви групи в община Мизия 

 

При първоначалния анализ на социо-демографската и икономическа картина на 

общината се очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: 

неравностойна позиция на пазара на труда, живеещи в изолирани общности, многодетство, 

трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата 

и лицата в институции. На основата на тези характеристики се обособяват няколко рискови 

групи. Повечето от тях имат социално-икономически корени. Анализът не цели да направи 

пълна класификация на рисковите групи, а да очертае някои приоритетни потребности от 

социална защита, както и необходимостта от развитието на конкретни социални услуги. 

Основополагащ фактор за нормален стандарт на живот е размерът на доходите, който може 

да осигури всички останали сфери на живот. Засегнати от този фактор са всички групи от 

населението, но размерът и периодичността на доходите оказва въздействие върху 

формирането на рисковите групи и уязвимост на индивидите в комбинация със следните 

други фактори: 

• Безработица при хората в трудоспособна възраст; 

• Ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст; 

• Структура и численост на семейството; 

• Увреждане или здравословен проблем на член от семейството; 

• Липса на жилище; 

• Принадлежност към етнически малцинства; 

• Местоживеене в отдалечени и/или изолирани населени места. 

От съществено значение за превенцията и преодоляването на влиянието на рисковите 

фактори, свързани с доходите е предприемането на конкретни мерки и услуги по отношение 

на определените рискови групи. 

Възрастта е вторият основен параметър, който влияе върху уязвимостта на 

населението, спрямо възможностите за автономност на хората и необходимостта от 

подкрепа. Характерно за народопсихологията в България е споделената отговорност между 

членовете на разширеното семейство при предоставяне на грижата за децата и възрастните 

хора, като това се приема като норма в обществото. При определяне на предпоставките за 

нормален стандарт за живот се извеждат и възможностите за грижа за близките, които имат 

нужда - деца или стари хора. Във връзка с тези фактори се формират две основни рискови 

групи "деца" и "стари хора". Както и при доходите, параметърът възраст не формира 

самостоятелно рискови групи, а само в съчетание с други обстоятелства - в случая наличие 

или липса на близки и възможностите им да предоставят грижи. Възрастта влияе върху 

уязвимостта на населението на областта в комбинация със следните фактори: 
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• Наличие на лица, отговорни за децата и възможност да предоставят грижа; 

• Възможност да се предоставят грижи за възрастни и стари хора от техни 

близки. 

 Анализът на ситуацията идентифицира основните проблеми, които се отнасят до 

състоянието и развитието на социалните услуги на територията на община Мизия. В 

резултат на проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите групи, 

нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация на 

неравнопоставеност на уязвимите групи население, на основата на социално-икономически 

и други неблагополучия. 

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

грижа. Осиновявания. 

 При анализа на рисковите групи беше констатирана липсата на достатъчно точни 

данни за броя на лицата, които попадат в съответните групи, особено в случаите на 

потенциален риск. Една от причините за това е, че системите на социалното подпомагане и 

социалните услуги не са ориентирани към превенция на риска от социално изключване. 

Затова в полезрението на съответните служби са само лицата, чиито проблеми са 

ескалирали до степен на инцидент или криза. От друга страна, голяма част от рисковете и 

групите са новопоявили се и системите за закрила все още не ги разпознават, което води и 

до невъзможност на системите за статистика да ги обхванат. Данните за броя на лицата от 

съответните групи (с изключение на настанените в специализирани институции) са 

приблизителни, тъй като рискът от социално изключване е резултат от съчетаване на 

фактори от различно естество, а не резултат от една единствена характеристика. Така 

например, само наличието на много деца в семейството не може да бъде предпоставка за 

социално изключване, ако към тази характеристика не са включени и други, като 

продължителна безработица, липса на жилище, ниско образование на родителите. 

3.1.1 Деца, настанени в ДМСГД 

По данни на Дирекция „Социално подпомагане" гр.Оряхово/Мизия за периода 2012 -

2014 година в Дом за медико-социални грижи, намиращ се на територията на област Враца 

са настанени по различно време общо 2 деца, като настанените деца до 31.12.2012 г. е 1, през 

2013 - 1, през 2014 - няма настанени деца. Анализът на настаняванията показва, че по-

голямата част от родителите, които са оставили децата си за отглеждане, поддържат 

контакти с тях. 

3.1.2 Деца, настанени в ДДЛРГ 

 По данни на Дирекциите „Социално подпомагане" от община Мизия за периода 2012-

2014 година в Домове за деца, лишени от родителски грижи, намиращи се извън територията 

на областта, са били настанявани по различно време общо 5 деца, а на територията на област 

Враца - 6 деца като настанените деца през 2012 г. са 6, през 2013 - 5, през 2014 - 0. 

3.1.3 Деца, настанени в ДДМУИ 

По данни на Дирекциите „Социално подпомагане" от община Мизия за периода 2012 

- 2014 година в Домове за деца и младежи с умствена изостаналост - няма настанени 
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Таблица 5 Брой деца настанени в специализирани институции 

  Деца, настанени в ДМСГД 

 2012 2013 2014 

 общо за общината 1 1 0 

Деца, настанени в ДДЛРГ  

 2012 2013 2014 

общо за общината 6 5 0 

 

Деца, настанени в ДДМУИ 

 2012 2013 2014 

общо за общината 0 0 0 

Основните потребности на децата в институциите са свързани с правото им на живот 

в семейна среда или осигуряване на среда, близка до семейната. По данни на ДСП 

настанените на възраст от 0 до 18 години деца от община Мизия в специализирани 

институции за периода 2012-2014 г. са общо 13. Налице е трайна тенденция да се настаняват 

за отглеждане в домовете деца от ромски произход. Основните причини са бедност, трайна 

безработица на родителите, недостатъчен родителски капацитет, лоши битови условия и 

преценка за риск за отглеждането на децата от социалните работници. Често тези деца не 

посещават детска градина и са в риск от отпадане от училище. За да се подпомогне 

превенцията на настаняването и да се създадат условия за тяхното социално включване, е 

нужно да се използват пълно ресурсите на образователната система. За целта е необходимо 

да се повиши ефективността на партньорството между двата сектора, тъй като ресурсите и на 

образователната система, и на социалните услуги не са достатъчни. 

За по-голямата част от децата, с изключение на настанените в домове за деца с 

увреждания, целта в плана за грижа е реинтеграция. Анализът на настаняванията, направен 

през 2014 година, показва, че над половината от децата престояват в домовете над две 

години. Данните показват, че за по-голямата част от децата, които не са оставени за 

осиновяване, контактьт с родителите не е прекъснат. Степента на ангажираност и 

отговорност на семейството обаче е различна и е необходимо да се развива връзката на 

родителите с децата. Същевременно с настаняването на детето в институция, е много сложно 

да се установи контакт и да се мотивират родителите да възстановят отношенията 

дете/родител. Активна отговорност трябва да бъде поета и от служителите в дома. Паралелно 

трябва да се развиват услуги за директна работа в общността с цел превенция на 

изоставянето и реинтеграция на настанените деца чрез изграждане на родителски умения, 

предоставяне на алтернативни форми на грижа, използване на ресурсите на междусекторно 

партньорство между детските градини, училищата, ДСП и ДБТ. 

3.1.4 Деца, настанени в резидентен тип услуги 

 За периода 2012-2014 г. има 3 настанени деца от Община Мизия  в ЦНСТ в гр. Враца. 

За тези деца към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в 

биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. 

3.1.5 Деца, настанени в приемни семейства 

 През 2013 и 2014г. са идентифицирани 2/два/ случая на деца, за които има 

информация, че родителите се намират в невъзможност да полагат грижи за тях или трайно и 
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без основателна причина не проявяват загриженост. Проучени са възможностите на близки и 

роднини да полагат грижи за тези деца и на основание констатациите децата са настанени в 

семейства на професионални приемни родители в гр.Враца.  

 Настаняването на деца при близки и роднини е една от формите на споделена грижа в 

рамките на разширеното семейство и намира широко приложение през последните години. 
Това са случаи, които са минали през Отдел „Закрила на детето" и е наложена мярка за 

закрила. При тези деца е необходима подкрепа на хората, които са поели грижа за 

отглеждането на децата вместо техните биологични родители. Проблемите се отнасят също 

до потребностите на децата да получават адекватни грижи и до потребностите на роднините 

и близките да бъдат подкрепяни при предоставяне на грижите за настанените при тях деца. 

Отговорните възрастни, ангажирани с грижите за децата са техните родители. 

Роднините, най-често баби и дядовци, са включени активно в отглеждането на децата, като 

това е широко разпространена практика в семействата от всички социално-икономически 

прослойки на населението от общината. Грижата за децата традиционно се разпределя 

между различините поколения в рамките на семейството. Много често родителите реално 

отсъстват, тьй като са на работа в други населени места или в чужбина. Голяма част от 

трудностите при осъществяване на адекватни политики, мерки и услуги по закрила на детето 

са свързани с отговорностите по отношение на детето. 

Групите, които се формират във връзка с грижата или отсъствието на грижа за децата от 

страна на биологичните родители, са: 

• деца, чиито родители имат трудности при отглеждането им - липса на достатъчно 

възможности /доходи или родителски капацитет/; 

• наличие на увреждане на детето; 

• проблемно поведение на детето; 

• деца в риск да бъдат изоставени от своите родители; 

• деца с мярка за закрила - настанени в специализирани институции; 

• деца настанени при близки и роднини. 

    В периода 2012 - 2014 г. настанените деца при близки и роднини са общо 14, като 

настанените деца през 2012 са 2, 2013г. - 6 и през 2014 г.- 6. 

3.1.6 Осиновявания 

През анализирания период е осъществявано наблюдение от Дирекция "Социално 

подпомагане" - гр. Оряхово, Отдел „Закрила на детето" в две годишния осиновителен период 

за 3 деца 

 

Таблица 6 

 

Деца, настанени в резидентен тип услуги 

 2012 2013 2014 

 общо за общината 3 0 0 

Деца, настанени в приемни семейства 

 2012 2013 2014 

общо за общината 0 1 1 

Деца, настанени при близки и роднини 2 6 6 
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Осиновени деца 

 2012 2013 2014 

общо за общината 0 0 0 

    

 

3.2 Деца в риск  

3.2.1 Деца с физически увреждания 

По данни от Дирекция “Социално подпомагане”-Оряхово, децата с физически 

увреждания в община Мизия към 31.12.2014г. са 25.  

3.2.2 Деца с умствена изостаналост 

По данни от Дирекция “Социално подпомагане”-Оряхово, децата с умствена изостаналост в 

община Мизия към 31.12.2014г. са 6. 

3.2.3 Деца с други увреждания 

По данни от Дирекция “Социално подпомагане”-Оряхово, децата с множествени увреждания 

в община Мизия към 31.12.2014г. са 11. Децата с психични заболявания/разстройства са 7. 

 

Таблица 7: Брой деца с увреждания 

  Деца с физически увреждания 

 2012 2013 2014 

 общо за общината 21 23 25 

Деца с умствена изостаналост 

 2012 2013 2014 

общо за общината 6 6 6 

    

Деца с други увреждания 

 2012 2013 2014 

общо за общината 12 15 18 

    

 

3.2.4 Деца, изоставени на ниво родилен дом 

През 2013 г. има изоставено 1 /едно/ дете на ниво родилен дом. Детето е настанено в Дом за 

медико-социални грижи, намиращ се на територията на област Враца. 

3.2.5 Деца в риск от отпадане от училище 

В община Мизия има изграден добре работещ механизъм за проследяване на обхванати и 

необхованати деца и движението им в образователната система. Добрата координация между 
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институциите при работата с деца, отпаднали от учебния процес и такива, за които 

съществува риск от отпадане дава добри резултати в борбата с неграмотността. Семействата 

са информирани и консултирани с цел връщане на децата им в образователната система. 

През учебната 2011 г.- 2012 г. общият брой на отпадналите от училище деца е 1 бр., а през 

учебната 2013-2014 г. 4 бр. 

През 2013-2014 учебна година в общината се обучават 16 деца със специални образователни 

потребности. Те се обучават от специалист от Ресурсен център за подпомагане обучението на 

деца със специални образователни потребности. За тях са разработени индивидуални 

планове за обучение и учебни програми за обучение. Децата се консултират от психолог и 

логопед. 

3.2.6 Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 

Ражданията на майки под 18 годишна възраст за 2012 - 1, за 2013 - 4 и за 2014 г. - 2. 

Голяма част от децата на непълнолетни родители живеят в села в общината. 

Необходимо е специално внимание към тях за превенция на изоставянето, изграждане на 

родителски капацитет и подкрепа; продължаване на образованието и развитие на 

професионална квалификация, включване на пазара на труда. 

3.2.7 Деца в многодетни семейства 

На територията на общината по данни на Дирекция „Социално подпомагане” има 111 деца в 

многодетни семейства.  

3.2.8 Деца на самотни родители 

17 са децата на самотни родители, които получават семейни помощи по чл. 7 от Закона за 

семейни помощи за деца. 

3.2.9 Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 

 През 2014 г. в община Мизия са получени 6 броя сигнала за оказано насилие над деца 

– 3 за сексуално насилие и 3 за психическо и физическо насилие. Във всички от случайте е 

приложен Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, 

жертви или в риск от насилие. Проведена е съвместна работа на екипи на полиция, община 

Мизия, Отдел ЗД и училищни власти. Във всичките шест случая е изготвен съвместен план 

за действие, с конкретно разписани задачи и срокове на изпълнение. По три от случаите са 

образувани дело по Закона за защита от домашно насилие, по един от случаите е 

образувано ДП, а за децата е предприета мярка за закрила по ЗЗД. 

Деца, жертва на трафик, през последните три години в община Мизия няма. 

По данни от Дирекция “Социално подпомагане”-Оряхово, децата, получили 

полицейска закрила през 2012 г. са 4, през 2013- 0, през 2014 г.-0. 

3.2.10 Деца с противообществени прояви 

Причините за извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни са 

многоаспектни и се определят от социалните процеси в страната – дестабилизация на 

социалните структури, икономическа криза водеща до обедняване на населението. Тези 

фактори дават своето отражение в дестабилизацията в училище , семейство , неформален 

кръг. Налице е и криза в основните социални ценности, масово разпространение на социално 

– патологичната поведенческа нагласа. Нарастващият брой на разведените родители, както и 

на семействата намиращи се под границата на социалния минимум, разширява 

диференциацията сред децата. Безработицата е другия реален фактор за голяма част от 

населението, който носи допълнителни травми върху психиката на малолетните и 

непълнолетните. Тези фактори и процеси обхванали обществото ни резонират върху детската 

душевност и оказват своето негативно въздействие върху нея. 
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Безспорен е фактът, че борбата срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и постигането на положителни резултати в това направление е немислимо 

без повишаване на отговорността на институциите, които работят с малолетните и 

непълнолетните, осъществяване на пълен, действен и ефективен синхрон между тях. 

Немислимо е постигането на добри резултати без осъществяването на ранна диагностика на 

отклоненията от нормалното развитие на малолетните и непълнолетните, без задълбоченото, 

професионално и качествено проучване на причините за склонността към извършване на 

противообществени прояви и навременното им отстраняване. А това зависи от всички, 

работещи в институциите свързани с възпитанието, развитието и социалното адаптиране на 

малолетните и непълнолетните. 

 За пълноценното и хармонично развитие на детската личност е необходимо да расте в 

атмосфера на мир, любов, щастие и разбирателство. Затова енергията, волята  и потенциала 

на хората от институциите работещи с деца са насочени към тези от тях, които търсят пътят 

към себе си и правилно поведение. Работейки в дух на толерантност, на разбиране и на 

равноправие те подават ръка на младите хора, за да изградят устойчиви механизми за 

справяне с проблемните ситуации, съпътстващи порастването им като личности. 

През изтеклата година в Местна комисия Община Мизия са постъпили общо 6 преписки от 

Районна прокуратура. По всички преписки са образувани и разгледани в срок възпитателни 

дела. Като цяло броят възпитателни дела и броят на извършителите на противоправни 

деяния, в сравнение с 2013 година е намалял. Анализът на противообществените прояви и 

престъпления показва, че те се извършват с цел придобиване на лесни пари за задоволяване 

на дребни лични нужди, индивидуално или групово. Увлечение и занижен родителски 

контрол са най-честата пряка причина за възникването им. Зад тях се крият обикновено 

сериозни семейни и лични проблеми, нуждаещи се от професионална помощ. Работата по 

случаите показва, че младежката простъпка всъщност е сигнал за проблем, за внимание и 

грижа. 

 

За разрешаване проблемите на децата в риск са нужни специални грижи, като консултиране 

на децата и родителите им, оказване на помощ при разрешаване на възникнали трудности в 

общуването, индивидуална работа с всяко дете и др. 

 

Таблица 8 

 

Деца, изоставени на ниво родилен дом 

 2012 2013 2014 

общо за общината 1 0 0 

    

Деца в риск от отпадане от училище 

 2012 2013 2014 

общо за общината 1 4 0 

Деца с родители в чужбина 

 2012 2013 2014 

общо за общината 32 32 32 

    

Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години 
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 2012 2013 2014 

общо за общината 1 4 2 

Деца в многодетни семейства 

 2012 2013 2014 

общо за общината 128 109 92 

Деца на самотни родители 

 2012 2013 2014 

общо за общината 33 32 31 

Деца жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 

 2012 2013 2014 

общо за общината 11 6 6 

Деца с противообществени прояви 

 2012 2013 2014 

общо за общината 5 9 8 

 

3.3 Пълнолетни лица с увреждания 

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо 

от възрастта. Данните за лицата с увреждания са предоставени от Д „СП" и отразяват броя на 

подпомаганите лица, основно по ЗИХУ. 

 Като цяло проблемите на тази група са свързани с възможността за социално 

включване, т.е. получаване на образование, ефективен достъп до пазара на труда, качествена 

здравна грижа, общуване и придвижване. От общите данни за хората с увреждания, няма 

данни каква част от тях имат нужда от допълнителна подкрепа, извън паричното 

подпомагане. Проучванията показват, че все още услугите за тях са недостатъчни. От 

подкрепа и заместване се нуждаят и семействата на хора, които изискват непрекъсната 

грижа. Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо 

от възрастта. Лицата с увреждания общо за общината са 927 (лица с физически, умствени, 

множествени и психични увреждания.  

 Това са хора в трудоспособна възраст с тежки увреждания и хора в надтрудоспособна 

възраст, които вследствие на възрастта и заболяванията са придобили увреждания.  

 Основните проблеми на тази група са:  

 Липса на достъпна архитектурна среда ;  

 Липса на алтернативни форми за заетост, съобразени с хората с увреждания;  

 Ниски и недостатъчни доходи – за повечето основният източник на доход е пенсията 

за инвалидност;  

 Тъй като доходите са недостатъчни, основният източник на подкрепа остава 

семейството.  

 Когато член на разширеното семейство е засегнат от безработица или е в пенсионна 

възраст, домакинството изпада в ситуация на криза;  

 Необходимост от подкрепа при поддържане на жилището – физическа невъзможност 

за извършване на ремонтни работи и поддръжка на жилището, липса на средства за 

ремонт;  

 Нужда от помощ при поддържане на домакинството, плащане на сметки и др.;  
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 Част от хората с увреждания имат повече от едно заболяване, ниските доходи са 

причина за ограничаване на достъпа до лечение и съответно за хронично влошаване 

на здравословното състояние;  

 Нужда от социализация, развлечения, общуване и контакти.  

 

 В групата на хората с увреждания могат да се обособят няколко специфични групи, 

които имат нужда от диференцирана подкрепа - хора с повече от едно хронично заболяване, 

даващо степен на инвалидност, самотни възрастни хора с увреждания, хора с увреждания, 

които имат нужда от придружител и подкрепа.  

 Необходими мерки за подкрепа на хора с увреждания са осигуряване на алтернативни 

форми на заетост, предоставяне на битови услуги за хора с увреждания в невъзможност да 

поддържат самостоятелно дома и домакинството си, предоставяне на почасови и дневни 

форми на грижа, осигуряване на достъпна среда, разширяване на възможностите за 

развлечение и социализация.  

 Необходимо е да се използват възможностите по национални и оперативни програми 

за предоставяне на услугите «Личен асистент», «Социален асистен» и «Домащен 

помощник». 

 

Таблица 9 

Лица с физически увреждания 

 2012 2013 2014 

общо за общината 891 890 896 

Лица с психични заболявания 

 2012 2013 2014 

общо за общината 18 19 19 

Лица с умствена изостаналост 

 2012 2013 2014 

общо за общината 11 12 12 

Лица с деменция 

 2012 2013 2014 

общо за общината 7 8 8 

Стари хора с увреждания 

 2012 2013 2014 

общо за общината 348 350 351 

 

3.4 Лица, трайно настанени в институции 

3.4.1 Хора с увреждания, настанени в институции 

На територията на община Мизия няма специализирани институции за хора с увреждания. 

Същите са настаняват както извън общината, както в същата област, така и на територията на 

друга област в страната. По данни на ДСП Оряхово за 2012г. три лица с увреждане са 

настанени в институция, за 2013г. е едно и две за 2014г. 
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3.4.2 Стари хора, настанени в институции 

 На територията на община Мизия функционира една специализирана институция за 

стари хора – Дом за стари хора в с. Липница с капацитет 35 места. Настанените в ДСХ стари 

хора към м. април 2014 година са 35. 

 Към м. април 2015 година, чакащите настаняване стари хора са 0. 

 Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в такива домове 

са: 

 потребност от постоянна грижа, достъп до медицинско обслужване, 

  осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според 

индивидуалните интереси на потребителите.  

За тригодишния период (2012-2014г.), ДСП Оряхово е настанила 41 лица в 

специализирана институция Дом за стари хора в Попица, Липница и Хайредин. Тези лица 

са предимно самотни стари хора, за които никой не полага грижи или нямат близки, 

които биха могли да им оказват помощ, както лична при самообслужване, така и помощ 

необходима за извършване на комунално- битови  дейности: пазаруване и снабдяване с 

ежедневно необходими продукти, лекарства и други, поддържане на хигиената в 

жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата, извършване и/или 

съдействие за дребни битови ремонти, помощ при ползване на административни услуги, 

плащания на данъци, такси и други, приготвяне на храна с продукти на потребителя и 

други. Големият брои на настанените лица се дължи на два фактора: едната причина е 

наличието на Дом за стари хора в общ.Мизия намиращ се в с.Липница, за старите хора от 

общината ставането на ползвател на този вид услуга е сравнително бързо достъпна и не 

трудна за решение постъпка, тъй като се намира в близост до постоянният им адрес и 

втората причина за големият брои настанявания през 2014г-14бр. е наводнението в 

общ.Мизия от 02.08.2015г., което остави много стари хора без дом за който единственият 

изход беше постъпване в специализирана институция.  

 

В процеса на социална работа, психологична оценка и разговори с потребителите не се 

наблюдава готовност и желание у тях за извеждане. Същото се наблюдава и при работа с 

близките и семействата на настанените. 

 

Таблица 10 

Хора с увреждания, настанени в институции 

 2012 2013 2014 

общо за общината 3 2 8 

Стари хора, настанени в институции 

 2012 2013 2014 

общо за общината 16 11 14 

3.5 Общности и групи в неравностойно положение 

3.5.1 Безработни 

Факторът безработица е свързан със социално-икономическото развитие на 

общностите и е основна причина за миграцията и емиграцията на активното 

работоспособно население. Безработицата може да се приеме като основен рисков фактор, 

свързан с доходите и стандарта на  живот на хората в трудоспособна възраст. Официалните 

данни за безработицата в община Мизия са както следва: 
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12.07. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2011 г. 706 

12.08. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2012 г. 761 

12.09. Регистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г. 785 

12.10. Регистрирани безработни лица, към април 2014 г. 834 

 

От групата на безработните най-засегнати са: 

• хората, които не са завършили основно образование; 

• хора в предпенсионна възраст, които не са конкуретно способни на пазара на 

труда; 

• хора от етнически малцинства; 

• майки с деца и самотни родители; 

• хора с намалена работоспособност. 

 

Профили на безработните лица към 31.12.2014 г. – рискови групи безработни / по данни на ДБТ/ 

13.01. Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование 124 

13.02. Брой безработни лица с намалена работоспособност  45 

13.03. Брой безработни младежи от 18 до 29 години 110 

13.04. Брой безработни лица на възраст над 55 години 227 

13.05. Брой безработни лица с регистрация над 1 година 383 

 

Безработицата на трудоспособните хора се отразява сериозно на качеството на живот 

на всички членове на семейството, особено на децата. 

Мерки и услуги за преодоляване на рисковите фактори, свързани с доходите на 

населението от община Мизия: 

• Преодоляване на безработицата сред трудоспособното население 

• Подпомагане и услуги на хора в надтрудоспособна възраст с минимални 

доходи 

• Подпомагане и услуги на хора от многодетни и непълни семейства 

• Подкрепа и услуги за семейства на хора с увреждания 

• Актуализиране   на   политиките   за   социално   включване   на   уязвимите 

малцинства. 

3.5.2 Етнически общности в неравностойно положение 

В ромските общности са налице различни фактори, пораждащи бедността - ранното 

отпадане от училище, ниско образование или липса на професионална квалификация на 

голяма част от жителите, липса на трудови навици за част от тях, ограничени възможности 

за заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални, образователни 

услуги. Тези места са районите с най-голям относителен дял на непълнолетни майки, деца, 

настанени  в  институции,  деца,  в  риск  от отпадане  от  училище.  Акумулирането на 

икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, 

когато семейството живее в рамките на собствената компактна малцинствена група. 

В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито деца рискуват да 

повторят модела на социална изолация на своите родителите. За да се разбие затворения 

цикьл е необходима комплексна интервенция, насочена срещу бедността, която да 

подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и развитие на своите 

деца: 

• Наваксване на липсата на професионална квалификация и образование Допълнителна 

професионална квалификация и образование за младежите, отпаднали от училище 

или с основно и по-ниско образование; 

• Подкрепа на родителите в случаите на трайна безработица чрез допълнителна 

професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на други 

възможности за заетост; 
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• Изграждане на родителски капацитет и увереност; 

• Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и 

овладяване на български език; 

• Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната 

система; 

• Осигуряване на достьп до качествено образование за децата и младите хора и 

гарантиране на бъдеща конкурентноспособност на пазара на труда; 

• Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение 

и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени 

в институции, както и превенция на изоставянето; 

• Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за 

използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на 

бедността и социалната изолация. 

 

3.5.3 Самотно живеещи стари хора 

 

Общият брой на самотно живеещи стари хора в общината е около 250 души 

Гражданите в пенсионна възраст в общината са 2257, което представлява 29,46 % от 

всички жители в общината. Основен проблем е достъпът до различните услуги на хората в 

пенсионна възраст. Преобладаващата част от селата извън град Мизия са обитавани 

основно от хора в пенсионна възраст. 

Като основни потребности могат да бъдат изведени: 

• Подкрепа за ежедневните грижи в дома - помощ при самообслужване, поддържане на 

хигиена, пазаруване, придружаване; 

• Осигурен достьп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства; 

• Достьп до медицинска помощ и здравни услуги; 

• Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа; 

• Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките 

населени места в селските райони. 

Брой стари хора, ползващи социални услуги в община Мизия 

22.07. Стари хора, ползващи социални услуги, 2011 г. 55 

22.08. Стари хора, ползващи социални услуги, 2012 г. 54 

22.09. Стари хора, ползващи социални услуги, 2013 г. 60 

22.10. Стари хора, ползващи социални услуги, 2014 г. 60 

Животът на старите хора в отдалечените и изолирани населени места е 

изключително затруднен, основно поради достатъчно средства и затруднен достъп до 

здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално-

битови дейности и най-вече социалната изолация. Броят на старите хора, които се нуждаят, 

но не са обхванати от социална услуги е неясен. 

Самотните стари хора, които живеят в малките населени места като с. Сараево, с. 

Войводово и др. са в състояние на социална изолация и имат нужда от подкрепа в 

ежедневието си. Обхватът на програмите, които развиват услугите „Социален асистент" и 

„Домашен помощник" не са достатъчни, за да задоволят всички техни потребности.А и като 

цяло бройките, които се отпускат за общината са крайно недостатъчни, а желаещи 

ползватели има достатъчно. Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат 

планиране и разкриване на мрежа от услуги за стари хора, която може да стъпи на вече 
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съществуващи структури - читалища, пенсионерски клубове, каквито има във всички 

населени места. 

4 Действащи социалните услуги на територия на община Мизия 

4.1 Социални услуги за деца в община Мизия 

4.1.1 Специализирани институции за деца и младежи 

На територията на община Мизия няма специализирани институции за деца и младежи 

4.1.2  Социални услуги в общността за деца  

Национална програма „АХУ” – услуга „личен асистент” предоставяна от ДСП Оряхово ИРМ 

Мизия, предназначена за деца с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа и 

обслужване, който имат ЕР на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, в това число деца с трайни увреждания. 

За 2012г. от услугата са се възползвали 5 деца, за 2013г. – 5 броя, за 2014г. -5 броя. От 

същата услуга са се възползвали и възрастни хора с увреждания, както следва: за 2012г.- 9 

души, 2013г.- 9 души, 2014г.-  10 броя. 

 

  4.1.3 . Приемна грижа 

Приемната грижа като вид социална услуга е слабо развита в община Мизия. През 

разглеждания тригодишен период само две деца ползват тази услуга. Липсват семейства, 

желаещи да станат приемни родители.   

4.2 Социални услуги за пълнолетни лица с увреждания в община Мизия 

4.2.1 Специализирани институции за възрастни  

На територията на община Мизия няма Специализирани институции за възрастни. 

4.2.2 Услуги в общността за възрастни  

През 2012 година стартира проект "ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ВАС – С ГРИЖА ОТ 

НАС", схема «Помощ в дома», с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. Предлаганата услуга «личен асистент» е предназначена за лица трайни 

увреждания с 90 % и над 90%, с чужда помощ.  Представлява почасова социална услуга, 

която предоставя възможност за качествена грижа по домовете, спроред потребностите на 

лицата, като предоставяните дейности са за лична помощ, дейности за социална подкрепа и 

социално включване- помощ при общуване и поддържане на социални контакти, 

развлечения и занимания в дома и извън него, придружаване при посещения на кино, театър, 

изложби, концерти и други, помощ при писане на писма, заявления и подаването им в 

съответната институция и друг.  

4.3 Социални услуги за стари хора  в община Мизия 

4.3.1 Специализирани институции за стари хора 

 На теритрията на общината има разкрита специализирана институция „Дом за стари 

хора" с.Липница от 2008 г., държавно-делегирана дейност, с капацитет 35 места.  Целевата 

група е: 
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• възрастни хора, които нямат близки и роднини; 

• възрастни хора, които имат близки и роднини, но същите се намират в трайна 

невъзможност да полагат необходимите грижи в семейна среда; 

• възрастни хора без жилище; 

• изчерпани възможности за социално включване и предоставяне на социални услуги 

в домашна среда; 

• възрастни хора, които не са в състояние сами да организират своето ежедневие и да 

задоволяват основни жизнени потребности; 

• възрастни  хора с  физическо  и  психическо  състояние,  съответстващо  на 

социалните услуги предоставяни в дома. 

Към м. юли 2015 г. в ДСХ са настанени 35 потребители. 

Сграда, в която се предоставя социалната услуга отговаря на стандартите и 

критериите за предоставяне на социални услуги, съгласно чл. 40 от Правилника за прилагане 

закона за социално подпомагане и Наредба 2 от 10.08.1994 г. за проектиране на заведения за 

социални услуги. 

  Домът се намира в близост до центъра на селото /кметство, поща, читалище, 

магазини, автобусна спирка/ на главен път Е 79. Дворът му е обособен с метално -бетонна 

ограда откъм шосето и телена откъм другите улици и дворове. Има достъп за превозни 

средства вътре в двора на дома и паркинг. Обособени са пътеки и места за отдих., 

изграден параклис. На входа на дома е изградена рампа за хора с увреждания.  

  Сградата е публична общинска собственост, на два етажа.  

       Ръководството на Община Мизия създаде този дом с единствената хуманна и благородна 

цел - да осигури такива условия на живот, че възрастните хора настанени в него, да получат 

обслужване на качествено различно ниво, с различно човешко отношение, битова среда, 

хранене съгласно индивидуалното здравословно състояние и свободен режим на обитаване. 

4.3.2 Услуги в общността за стари хора 

 Домашен социален патронаж 

 Още от 1989 год. най-добрата форма на социални услуги, доказала своята ефективност е ДСП. 

Към настоящия момент функционира като социална услуга, финансирана от общинския 

бюджет. ДСП е разположен в оживен населен район в непосредствена близост до центъра на 

гр. Мизия. Сградата, в която се помещава е общинска собственост и е отремонтирана и 

обновена през 2009 г и в момента тя отговаря на европейските стандарти с всичко необходимо за 

нуждите на възрастните и хората с увреждания. 

 В момента капацитетът на ДСП е 70 обслужвани лица  в пенсионна възраст, или с намалена 

трудоспособност над 72%, от 6 населени места: гр.Мизия, с.Войводово, с.Крушовица, 

с.Софрониево, с Липница и с.Сараево, на които се предоставят комплексни социални услуги - 

доставка на храна по домовете, почистване на жилищните помещения, здравни грижи, 

помощ в общуването и поддържането на социални контакти и др. 

 Щатната численост на персонала е 6 щатни бройки като всички служители живеят на 

територията на гр. Мизия. 

 ДСП е социална услуга, която се предоставя на територията на общината и се превърна в 

модерна и адекватна на потребностите на общността услуга. Непрекъснато се увеличава броят на 

желаещите да ползват услугите на ДСП.  

 

 Личен асистент 

- Проект „Подкрепа за достоен живот”.  
 Проекта се изпълнява в партньорство с Агенция за социално подпомагане и е на 

стойност 678 718.76 лв. 
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  Обща цел : Прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез 

въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да 

се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. 

 На 10.01.2011 година стартира предоставянето на услугата „Личен асистент” по Проект 

„Подкрепа за достоен живот” изпълняван от Агенция за социално подпомагане с партньор 

Община Мизия. На територията на Община Мизия за четири години до 07.01.2015 година в 

услугата бяха включени 62 потребители и 61 лични асистенти. 

- Проект „Нови възможности за грижа ” - процедура за директно предоставяне 

2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” конкретен бенефициент Агенция 

за социално подпомагане 

 

На 18.03.2015 г. между Министерството на труда и социалната политика, в качеството му 

на управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", и АСП (в 

качеството й на конкретен бенефициент), беше сключен договор, с който стартира 

изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа". Целта на проекта е намаляване на 

риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на 

хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от 

социалното изключване и бедността. 

Целевите групи са: 

 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

 Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

 Семейства на деца с увреждания; 

 Самотно живеещи тежко болни лица 

Съгласно партньорско споразумение № BG05-0607-1/24.03.2015г. Община Мизия  е 

партньор на Агенция за социално подпомагане и администратор на проект „Нови 

възможности за грижа”  за територията си с общо разпределени часове за месечно 

предоставяне на услугата 4560 часа.. Продължителността на проекта е 13 месеца, считано от 

18.03.2015г.  

През първи етап на проекта в Община Мизия са постъпили 113 броя заявления от 

кандидат потребители и 98 броя заявления от кандидати за лични асистенти. От тях 

одобрени са 53 броя заявления за потребители(и 53 броя заявления за лични асистенти, с 

които е сключен договор за предоставяне на услугата „Личен асистент”, считано от 

30.04.2015г. за период от 10 месеца – до 29.02.2016г.  

 „Домашен помощник” и „Социален асистент” 

- Проект „Независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живещи 

хора на територията на община Мизия»-  BG051PО001-5.2.07-0086 - С-0001-Фаза 3. 

 Проектът е финасиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 

2007- 2013г.»Приоритетна ос: 5. „Социално включване и насърчаване на социалната 

икономика”Област на интервенция: 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното 

изключване и преодоляване на неговите последици”. Операция: BG 051POO1/07/5.2-01 

„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове 

увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен 

помощник”- фаза ІІІ. Продължителност 14 месеца- от 01.12.2011 г. До 29.02.2012 г., стойност 

157879,25 лв. 

Основната цел на екипа, който реализира проекта бе подобряване качеството на живот на хора 

с увреждания и на самотно живеещи хора на територията на община Мизия чрез създаване на 

условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, 

включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от 

институционален тип грижи. 
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- Проект „Изграждане на звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда 

за жители на Община Мизия” 
По този проект се създаде Звеното за услуги в домашна среда към Домашен 

социален патронаж. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие 

човешките ресурси 2007-2013” и е на стойност 189 048,60 лв. Продължителност на 

проекта 15 месеца, от 01.01.2013 г. до 31.03.2014 г., от които 12 месеца заетост на 

Социалните асистенти и Домашните  помощници. 

В Звеното за услуги в домашна среда /ЗУДС/  се извършват три основни типа почасови 

дейности:  

- Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост;  

- Дейности за социална подкрепа и социално включване;  

- Комунално – битови дейности.  

 Допълнително в ЗУДС  се предоставят административни, информационни и 

консултантски услуги, които  осигуряват социалната интеграция на възрастните и на хората с 

увреждания. Чрез това звено общината  им осигури възможност да живеят достойно и 

сигурно, получавайки необходимата обществена подкрепа. 

 

 Целеви групи:  

- 1 бр. „Сътрудник, социални дейности”-безработни лица, 

-  Социални асистенти- 10 бр.- безработни лица,  

- Домашни помощници- 20 бр- безработни лица, 

потребители на двете услуги общо 86 бр., от които 51 хора с увреждания и 35 

самотноживеещи възрастни хора. 

 Постигнати резултати:  

- Подобрено качество на живот на хората с увреждания и възрастните хора на 

територията на Община Мизия чрез създаване на условия за ефективно упражняване 

на правото на потенциалните бенефициенти за независимост и социално включване, 

включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от 

институционален тип грижи.  

- Предоставени социални услуги, гарантиращи правото на 60 души с различни 

ограничения да живеят и да получават грижа в семейна среда. 

- Създадени механизми за постоянно проследяване на качеството на реализираните 

услуги. 

- Усъвършенствани и подобрени услугите „Социален асистент” и „Домашна 

помощница” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си. 

- Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на 60 души, нуждаещи се 

от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепа за 

реинтеграция.  

- Създадена реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове 

увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на 

ежедневието и живота си. 

- Създадени работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на 

възможност за преодоляване на бедността за безработни лица. 

- Разширен териториален обхват на социалните услуги в общината. 
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 След края на проекта, създаденото Звено за услуги в домашна среда към Домашен 

социален патронаж продължи да функционира като общинска структура. Неговата дейност е 

насочена към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално 

включване на лицата от целевите групи. Допълнително в ЗУДС  се предоставят 

административни, информационни и консултантски услуги, които ще осигурят социалната 

интеграция на възрастните и на хората с увреждания. Услугите се  финансират  от 

общинския бюджет, като общинска дейност. Бяха разкрити две работни места към функция 

„Домашен социален патронаж” и назначени 1 „Сътрудник, социални дейности” и 1 Домашен 

помощник. 

 

 Клубове на пенсионера и хората с увреждания. 

На територията на община Мизия са разкрити и функционират общо 10 клуба на пенсионера 

и хората с увреждания. Всички те са  разположени в помещения – общинска собственост и се 

финансирани от общинския бюджет. Клубовете на хората с увреждания и пенсионера са 

равномерно разпределени на територията на цялата община и през годините са се доказали 

като основна услуга за социална интеграция и социално включване на голяма част от 

възрастните хора в риск, особено в малките населени места, 

отдалечени от общинския център. 

4.4 Социално подпомагане, взаимодействие с други услуги в областта на 

образованието, здравеопазването, пазара на труда и други допълващи услуги 

За периода 2012-2014г. ДСП – Оряхово е подпомогнало посочените целеви групи, както 

следва: 

                                             2012г.                           2013г.                                                 2014г. 

По ЗСП                 248 бр. сл. За 133 995 лв.    258 бр. сл. За 117284 лв.    236 бр. сл. За 

88390 лв 

По ЗСПД                    1460 бр. сл. За 562 007лв.  1416 бр. сл. За 575188 лв.   1486 бр. сл.За 

659367 лв 

Брой деца по ЗСПД                   2183 бр.                           1939 бр. 1811 бр. 

 

По Наредба РД 05-7/16.05.2008г. на МТСП с целева помощ за отопление са подпомагани 

както следва: 

За отоплителен сезон 2012г.-2013г. -        580 бр. лица и семейства за 190558,00 лв 

За отоплителен сезон 2013г.-2014г.-        634 бр. лица и семейства за 208332,40 лв 

За отоплителен сезон 2014г.-2015г.-       833 бр. лица и семейства за 300713,00 лв 

Данни за пълнолетното население (от документи на ДБТ, ДСП и др.): 

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

с достъп до целева помощ - отопление: 

 

11.07. Лица получаващи целеви помощи за отопление сезон 2009-2010 

г. 

 721 бр. 

11.08. Лица получаващи целеви помощи за отопление сезон 2011-2012 

г. 

 592 бр. 

11.09. Лица получаващи целеви помощи за отопление сезон 2013-2014 

г. 

 634бр. 
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4.4.2 Брой лица и /или семейства в неравностойно положение (към 31.12.2014 г.) 

/ по данни на ДСП, кметски наместници, клубове на пенсионера и др./ 

20.1. Лица, получаващи месечни социални помощи 113 бр. 

20.2. Сам родител, отглеждащ дете/ деца 31 бр. 

20.3. Многодетни семейства 26 бр.   

20.4. Лица в остра жилищна нужда (картотекирани)  - 

20.5. Лица в остра жилищна нужда (некартотекирани) - 

20.6. Самотно живеещи стари хора 55 бр. 

20.7. Възрастни хора, обект на социално подпомагане – над 65 г. 165 бр. 

  

Забележка: В т.20.6 и т.20.7 са включени лица в надтрудоспособна възраст, получили целева 

помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/2015г., както и лицата получили месечна 

помощ по реда на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане към 

31.12.2014г 

За анализирания период 2012-2014 г. в община Мизия, по Национални и Оперативни 

програми са заети безработни лица, както следва: 

 Обхванати лица от програми  за заетост по ЗНЗ -  общо 830 лица; 

 Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" /аварийни 

групи/– общо 562 лица; 

 Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"- 27 лица 

 Национална програма "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания" – общо 4 

лица; 

 Национална програма "Нова възможност за заетост"  - общо 3 лица; 

 Обхванати лица по мерки за хора с увреждания с 50% нетрудоспособност /чл.52,ал.2 

от ЗНЗ/  – общо 3 лица; 

 Обхванати лица по мерки за младежи с трайни увреждания или военно инвалиди, 

както и от социални заведения (чл.36, ал.2) – общо 2 лица; 

 Обхванати лица по мерки за безработни младежи до 29 години без трудов стаж по 

специалността /чл.41 от ЗНЗ/ - общо 4 лица; 

 ОП "РЧР" към АЗ- общо 161 лица; 

 ОП "РЧР" - "Подкрепа за заетост" - общо 59 лица; 

 НП "Стар на кариерата" - общо 2 лица; 

 ОП "ново начало" - общо 1 лице; 

 Регионална програма за заетост  - общо 30 лица; 

 Национална програма „АХУ” – услуга „личен асистент” - общо 15 лица; 

 ОП РЧР , Проект „Подкрепа за достоен живот” на АСП, община Мизия е партньор. 

Лични асистенти общо 61 лица.; 

 Проект „Независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живещи хора 

на територията на община Мизия»-  BG051PО001-5.2.07-0086 - С-0001-Фаза 3, период 

2011-2012 г. Домашни помощнци и Социални асистенти - общо 24 лица; 

 Проект „Изграждане на звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда за 

жители на Община Мизия” по ОП "РЧР", период 2013-2014 г.. Домашни помощнци и 

Социални асистенти - общо 30 лица, Сътрудник, социални дейности - 1 лице. 

 Социалната насоченост в сферата на образованието е изразена в осигурени закуски за 

децата с целодневна форма на обучение, в осигурени автобуси за средищните училища 

(ОУ “Хр. Ботев” и ОУ “Цанко Церковски”), в осигурени специалисти за работа с децата 

на ресурсно подпомагане. 
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Изводи 

Общи изводи за наличните социални услуги 

Общи изводи за услугите за деца:  

• Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които да оказват подкрепа на родители и 

деца, които да подпомагат отглеждането и възпитанието на децата, като училище за родители, 

училищна подкрепа, информиране на децата за техните права и отговорности, услуги за 

свободното време на деца; 

• Услугите за превенция на рискови групи (млади майки с риск да изоставят децата си, бедни и 

самотни родители с нисък родителски капацитет; подкрепа на осиновители, родители на деца 

с отклоняващо се поведение) не са развити в Община Мизия; 

• Услугите за деца и семейства, които са преживели или преживяват сериозен проблем, са 

преди всичко в специализираните институции, които не са на територията на община 

Мизия, много често и извън областта. Те не предлагат организация на живот, близка до 

семейната. Отдалечеността от населеното място е пречка при работа с децата и 

семействата; 

• В общината е стартирал процесът по утвърждаване на приемната грижа и съвместно с 

възможностите за настаняване при близки и роднини е сериозен ресурс за превенция от 

настаняване в специализирани институции; 

• Липсват услуги в общността за деца и лица, жертви на насилие и трафик, както и на деца с 

увреждания; 

• Извън подкрепа на услугите остават деца с отклоняващо се поведение, деца в риск за 

отпадане от училище; 

 Съществува риск броят на децата, настанени в специализирана институция, да се запази, 

тъй като липсват услуги, които да предотвратяват ранното настаняване на деца в институция. Тук 

е мястото за популяризиране на приемната грижа за такива деца или развиване на услугата 

„Звено майка и бебе”. 
На територията на община Мизия няма разкрити социални услуги за деца от резедентен тип-

ЦНСТи ЗЖ. 

Изводи за услугите за възрастни: 

 От настоящия анализ Община Мизия е идентифицирала проблемите на хората с 

физически увреждания и счита, че трябва да осигури достъпна, комплексна и съобразена със 

специфичните потребности на хората с увреждания, подкрепа, с основен акцент - 

постепенното им социално включване. С цел превенция на настаняването на възрастни хора 

с увреждания и в специализирани услуги е необходимо разкриването на алтернативни 

социални услуги от резидентен тип, както и на социалните услуги в домашна среда 

Необходимо е разкриване на: 

 Дневен център за възрастни хора с увреждания, с капацитет 8 лица- държавно-

делегирана дейност. С разкриването на тази услуга ще се създадат условия за 

цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на 

храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и 

рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и 
личните контакти. 

Чрез тази нова услуга общинското ръководство цели създаване на адекватна общинска 

политика и положителна практика за решаване на проблемите и облекчаване живота на 

хората с увреждания, ще се преодолее социалната изолация на хората от рисковите групи и 

ще се предотврати постьпването им в специализирани институции. Това е тенденцията, 

която ще се стимулира, за да се наложи трайно този модел на социални грижи към хората с 

увреждания. 
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Община Мизия разполага с необходимата сграда, която е отремонтирана и обновена и 

в момента отговаря на европейските стандарти с всичко необходимо за нуждите на 

възрастните хора с увреждания. 

 Защитено жилище за хора с физически увреждания, с капацитет 6 лица. С разкриването 

на услугата ще се даде възможност на пълнолетни жени и мъже настанени в 

специализирани институции да бъдат изведени.  

 

Изводи за услугите за стари хора 

Имайки предвид анализа и оценката на социалните услуги за стари хора, акцентираме на 

следните насоки: 

Услугите за стари хора се предоставят както в СИ, така и в общността. 

На територията на общината има разкрита специализирана институция „Дом за стари хора" 

с.Липница от 2008 г. с капацитет 35 ползватели. Ползватели на тази услуга са: 

• възрастни хора, които нямат близки и роднини; 

• възрастни хора, които имат близки и роднини, но същите се намират в трайна невъзможност да 

полагат необходимите грижи в семейна среда; 

• възрастни хора без жилище; 

• изчерпани възможности за социално включване и предоставяне на социални услуги в 

домашна среда; 

• възрастни хора, които не са в състояние сами да организират своето ежедневие и да задоволяват 
основни жизнени потребности; 

• възрастни  хора  с  физическо  и  психическо  състояние,  съответстващо  на социалните 
услуги предоставяни в дома. 

Услугите в общността за възрастни самотни хора и са развити в община Мизия. В момента те 
ползват услугата „Личен асистент", която се предоставя както от дирекция „Социално подпомагане" , 
така и от общината.  

На територията на община Мизия няма разкрити Дневни центрове, Центрове за 
рехабилитация и социална интеграция за тази група. Необходимо е разкриване на Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора, с капацитет 10 лица 

 Домашният социален патронаж е най-достъпната услуга в общността за стари хора. С 

реализирането на проект „Изграждане на звено за предоставяне на социални услуги в 

домашна среда за жители на Община Мизия”, чрез който се създаде Звеното за услуги в 

домашна среда към Домашен социален патронаж се подобри дейността на услугата. 

След края на проекта, създаденото Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален 

патронаж продължи да функционира като общинска структура. Неговата дейност е насочена 

към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на 

лицата от целевите групи. Допълнително в ЗУДС  се предоставят административни, 

информационни и консултантски услуги, които ще осигурят социалната интеграция на 

възрастните и на хората с увреждания. Услугите се  финансират  от общинския бюджет, като 

общинска дейност. Бяха разкрити две работни места към функция „Домашен социален 

патронаж” и назначени 1 „Сътрудник, социални дейности” и 1 Домашен помощник. 

 

Раздел Б Стратегия за развитие на социалните услуги 

Визия, ценности и принципи  

Тази стратегия изразява желанието за създаване на условия за пълноценна 

реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск, 

защото реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на общностите. 

За постигането на тези цели общинската стратегия предвижда развиването на 

модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център 
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ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и 

непрекъснато подобрява своето качество.  

Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на 

възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, 

възраст, социално положение.  

Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и 

предоставянето на социални услуги: 

 Съответствие на социалните услуги с международните документи относно 

човешките права; 

 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички 

социални групи; 

 Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата; 

 Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на община Две 

могили; 

 Водещи интереси на потребителите при планиране и предоставяне на социални 

услуги;  

 Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности 

на потребителите; 

 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги; 

 Насърчаване на услугите в общността;  

 Ползване на услуги от резидентен тип само в краен случай; 

 Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса на 

планиране и потребление на услугите; 

 Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства; 

 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги; 

 Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички 

заинтересовани страни; 

 Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и 

умения в съответствие с новите изисквания и стандарти; 

 Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република 

България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, 

Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с 

увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др. както и съответните 

подзаконови нормативни актове. 

5  Приоритети в развитието на социалните услуги в община 

Мизия. 

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

на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена 

интервенция в няколко приоритетни направления. В процеса на планиране те бяха 

идентифицирани с участието на всички заинтересовани страни въз основа на заключенията 

от анализа на ситуацията в община Мизия.  
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Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в 

съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от 

спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми на жителите на общината. 

Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на 

социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за 

социално включване. 

В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими 

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

за социалните услуги, обособяването на интервенцията за децата и старите хора в отделни 

направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи. 

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

на деинституционализация на грижите за деца 

Обща цел 1: Да се подобри грижата за децата в семейството, да се предотврати 

появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата. Да се постигне 

максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните институции, 

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.  

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

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

максимален брой хора от общностите в неравностойно положение и уязвимите групи, 

в т.ч. ромска общност в община Мизия  чрез: 

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

увреждания в семейна среда   

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

с увреждания  и лица от рисковите групи 

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

групи 

Приоритетно направление 3: Деинституционализация и грижа за старите хора за по-

добър и достоен живот 

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

населени места в областта 

 Конкретна цел 3.1.Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за 

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

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

резидентна грижа в среда близка до семейната. 

Общите и специфични цели във функционалните приоритетни направления на 

Общинската стратегия включват: 

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси  
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Обща цел 4. Да се гарантира 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 прилагане на интегрирана грижа и 

политики към хора и групи в неравностойно положение.  

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

развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите 

изисквания и стандарти.  

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

персонала, както и периодична психологическа подкрепа, която да включва 

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

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

подходи и необходими действия при аварии и природни бедствия.  

 

Приоритетно направление 5: Изграждане на между общинско партньорство и между 

секторно сътрудничество  

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

развитие на между общинско партньорство и между секторно сътрудничество.  

Конкретна цел 5.1. Да се стимулира между общинското партньорство в социалните услуги.  

Конкретна цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за между секторно сътрудничество 

и развитие на смесени услуги.  

Конкретна цел 5.3. Повишаване на между секторното сътрудничество за опазване живота и 

здравето на специализирания и не специализиран персонал и повишаване на квалификацията 

на кадри в нови сфери на услугите и възникващи проблемни ситуации  

 Основни целеви групи – потребители на услугите в община Мизия. 

Общинската стратегия предвижда социални услуги и мерки за всички жители на 

общината. 

Стратегията отделя специално внимание на: 

 Уязвими семейства с деца. Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, 

ще създаде условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на 

качеството на грижа към тях. Вниманието към семействата има своето отражение и 

върху демографската ситуация в областта. Услугите към семействата целят подкрепа 

за интегритета на семейството и за развиването на уменията и ресурсите за социална 

интеграция на семейството като цяло и на индивидуалното развитие на неговите 

членове.  

 Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище. Отпадането от 

училище и липсата на образование е един от най-сериозните фактори за попадане в 

ситуация на множество рискове – бедност, противоправно поведение, насилие, 

зависимост и др. Стратегията предвижда комплекси интервенции между социалната и 

образователната сфера насочени към подобряване на тяхното взаимодействие, 

развиване на приятелска за децата образователна среда, преодоляване на социалните 

затруднения за посещаване на училище.  

 Деца и възрастни с увреждания. Хората с увреждания изпитват затруднения в 

своята социална интеграция поради непригодеността на средата за тях – 

архитектурна, социална, обществени нагласи, образователна система. Липсата на 

подкрепа за семействата им води до настаняването на значителен брой хора с 
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увреждания в специализирани институции. Услугите и мерките за тези групи ще 

целят подкрепа за развитие на техните умения и способности и промяна на средата по 

посока на създаване на условия за интеграцията им. 

- Възрастни хора в институции. Качеството на грижа в институциите за възрастни 

хора рядко съответства на съвременните стандарти. Стратегията предвижда 

подобряване качеството на грижа в тези институции, така че средата и начина на 

организация да е близък до домашния и да дава възможност за достоен живот на 

възрастните хора. 

- Самотни стари хора. Последните демографски тенденции в областта показват 

значителен дял на самотни стари хора, голяма част от които живеят в отдалечени 

населени места. Те изпитват затруднения в своето ежедневно обслужване, достъпа до 

здравеопазване и участието в социални мрежи. Услугите за самотните стари хора ще 

включват подкрепа в тяхното ежедневние за задържането им в обичайната им среда и 

посрещане на основните им нужди.  

6  Интервенция – социални услуги и мерки 

Интервенцията  има за цел да очертае планираното развитие на социалните услуги и 

мерки в Община Мизия за предстоящия нов програмен период от пет години-от 2016 до 2020 

г. В изготвения план се конкретизират оперативните приоритети на общинско ниво и 

видовете социални услуги, които се развиват в община Мизия. 

Приоритетните направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с 

идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за 

решаване на основни критични социални проблеми на жителите в общината. Те са групирани 

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

функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване. 

6.1. Мерки и дейности по приоритетно Направление 1: Превенция за деца и семейства 

в риск и продължаване на дейнституционализацията на грижите за деца. 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати 

появата и развитието на рискови фактори по отношение 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.  

Дейностите целят „затваряне на входа” към специализираните институции (СИ). За да се 

предотврати изоставянето на новородени деца на ниво родилен дом работата по превенция 

трябва да започне по-рано, а където е възможно още преди раждането на детето. Успехът на 

превенцията зависи от ранната навременна намеса и продължителността на социалната 

работа с бъдещата майка, нейното семейство и близко обкръжение. Освен това ще се работи 

за създаване на алтернативни форми за краткосрочна грижа (като спешна приемна грижа и 

ЗМБ) за настаняване по спешност на изоставени деца (новородени и по-големи) като 

превенция на настаняването им в СИ.  

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 лични лекари, правна подкрепа за младите 

майки в риск да изоставят детето си, за последиците от институционалното 

отглеждане на децата, особено в първите 6 месеца от раждането посредничество за 
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решаване на социални проблеми и/или насочване към други социални услуги. 

Провеждане на информационни кампании и обучения. 

 информиране и консултиране на родилки; 

 информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и 

подкрепа, достъп до административни услуги; 

 подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за социална 

подкрепа; 

 подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и 

преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост; 

 подкрепа за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за 

здравно осигуряване и налични здравни грижи; 

Мярка 1.1.2 Осъществяване на комплексна програма за ранно детско развитие в 

помощ на уязвимите семейства и деца 

 По тази мярка ще бъдат осъществени дейности за насърчаване развитието на деца 

0-6 години. Те са насочени към развиване и подобряване на уменията за родителстване 

на родители с малки деца, стимулиране на развитието на децата в тази възраст (спрямо 

стандартите за ранно детско развитие), включване в предучилищна подготовка и 

училищно образование. Дейностите ще включват партньорство между социалния, 

образователен и здравен сектор. 

 Превенция на рисково сексуално поведение при децата и младежите; Превенция на 

нежелана и ранна бременност; 

 Информационни кампании в малцинствени общности; 

 Подкрепа, информиране и консултиране за необходимостта от ранна регистрация на 

бременността; 

 Установяване на възможни рискове за детето – от здровословен и социален характер и 

стартиране на социална работа при установен риск от раждане на дете с увреждане 

или риск от изоставяне; 

 Училище за бъдещи родители – работа с бъдещите родители за информиране и 

консултиране по въпроси, свързани с пренаталното развитие; процеса на раждане и 

след родилния период; подкрепа за посрещане на детето – във физически и 

емоционален план; следродилна рехабилитация. 

 Осигуряване на здравни грижи; Извършване на редовни имунизации. 

Мярка 1.1.3. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика, 

семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск. 

В тези програми се съгласуват действията по здравните грижи, смесените социално-здравни 

услуги, инициативи за здравна просвета и посредничество на НПО. 

Дейност 1.1.3.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на 

майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност община Бойница. 

Осъществява се от здравната система със съдействието на ЦОП, здравните медиатори и 

Центровете за развитие на уязвими общности, които да улеснят връзката между здравната 

система и бъдещите майки от семейства и общности в риск.   

Дейност 1.1.3.2. Информационни кампании и здравна просвета сред учениците в 

среден курс и младежите по въпросите на семейното планиране и превенция на нежелана и 

ранна бременност. Те ще се изпълняват от НПО, здравни институции, училища и включват 

здравно-социални консултации за майки и семейства в риск, образователни програми и 

здравна просвета сред подрастващите и младежите в училищна възраст за намаляване на 

нежеланите и рисковите бременности. 
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Дейност 1.1.3.3. Изработване на общинска програма за развитие на ресурсите на 

семействата в риск за отглеждане на децата – подкрепа чрез осигуряване на достъп до 

заетост, подобряване на жилищните условия, подходящи за отглеждане на деца.  

Мярка 1.1.4. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и 

неглижирани деца. 

При определени условия настаняването при близки и роднини чрез мярка за закрила 

може да осигури устойчива семейна грижа и възможност за трайно решаване на проблема за 

бъдещето на изоставеното дете.  

Дейност 1.1.4.1. Съвместни дейности с ЦОП и ОЗД за настаняване в семейства на близки 

и роднини на деца от СИ, изоставени деца и други деца в риск чрез мярка за закрила: 

 Установяване на контакти с роднините и близките на детето и мобилизиране на 

разширеното семейство за поемане на грижата за детето; 

 Консултации и подкрепа за изграждане на връзка между детето и разширеното 

семейство. 

Дейност 1.1.4.2. Подкрепа за семействата на роднини и близки, които отглеждат деца 

като мярка за закрила. Предоставя се от ЦОП и включва: 

 Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за новородени и по-големи 

деца, чиито родители заявяват намерение за изоставяне; 

 Предоставяне на подпомагане (храна, дрехи, памперси за деца от 0-1 година) и в 

случаи на тежки социални проблеми. 

Мярка 1.1.5. Услуги в подкрепа на осиновяването. 

Дейност 1.1.5.1. Сътрудничество с ЦОП, ОЗД и ДСП за подкрепа на осиновяването на 

изоставени деца – консултиране, информиране, посредничество, мотивиране и обучение за 

кандидат-осиновители чрез форми на индивидуална и групова работа, подкрепа в 

следосиновителния период за осиновители и осиновени. (Дейностите се извършват от Съвета 

по осиновяване към РДСП, ОЗД, ЦОП, НПО). 

Мярка 1.1.5. Популяризиране и развитие на Приемната грижа в община Мизия.  

Дейност 1.1.5.1. Участие в разкриване на услугата Приемна грижа на общинско ниво. 

Организиране на разяснителни кампании за подбор и обучение на приемни родители, 

наблюдение и подкрепа за приемните родители при отглеждането на настаненото дете (вкл. 

за възстановяване и/или поддържане на връзки на настаненото дете с биологичното 

семейство). 

Дейност 1.1.5.2. Подбор и наемане на приемни семейства. Настаняване на деца в приемни 

семейства в община Мизия. 

 Подбор на приемни семейства;  

 Подпомагане обучението на приемни родители; 

 Наемане на професионални и доброволни приемни семейства в Община Мизия,  

Дейност 1.1.5.3. Използване ресурса на утвърдените приемни семейства за спешно, 

краткосрочно настаняване на деца в риск от изоставяне и на изоставени деца (новородени 

и/или на по-късна възраст) за периода на процедурите за осиновяване и/или до намиране на 

решение за грижата за детето (реинтеграция в биологичното семейство, настаняване при 

близки и роднини, приемна грижа или ЦНСТ). Координация от ЦОП, НПО и ОЗД. 
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Конкретна цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания 

отглеждани в семейството. 

Мярка 1.2.1. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова и 

заместваща грижа за децата с увреждания според вида на техните увреждания, 

отглеждани в семейна среда. 

Бъдещото развитие на дневната и почасова грижа изисква да се спазват принципите на 

гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата и 

семействата, както за социализацията на децата с увреждания, така и за осигуряването на 

възможност за техните родители да работят. 

Дейност 1.2.1.1. Почасова грижа в рамките на ЦСРИ или ЦОП; 

Дейност 1.2.1.2. Интеграция на деца с увреждания в масовите ясли, детските градини и 

училищата на територията на общината 

Мярка 1.2.2. Подкрепа към родителите с цел превенция на изоставянето на деца с 

увреждания и намаляване на настаняването на деца с увреждания в специализирани 

институции 

Дейност 1.2.2.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи: ЛА и СА 

за деца с увреждания. Община Мизия да осигури финансиране по Национални и Оперативни 

програми за разкриването и развиването на този тип социални услуги в общността 

Дейност 1.2.2.2. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за хората с 

увреждания. Разкритите социални услуги в общността да предоставят информация, 

консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на техническите 

помощни средства от деца и възрастни с увреждания. 

Дейност 1.2.2.3. Осигуряване на консултиране – психологическо, социално, 

педагогическо, провеждане на тренингови, терапевтични и рехабилитационни дейности в 

сферата на лечебната педагогика, социалната терапия. Дейността се предоставя от СТЦ във 

Враца и мобилно /по заявка/ в областта. 

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.  

Планираните дейности и услуги ще подобрят родителската грижа и ще спомогнат за 

ограничаване на неглижирането на децата в семейната среда. Изграждането на родителски 

капацитет въздейства за създаване на условия и благоприятна семейна среда за максимално 

развитие на техните възможности. 

Дейност 1.3.1.1. Услуги в рамките на ЦОП за развитие на умения за родителстване. 

Подкрепата за уязвими семейства, включително и за роднини, отглеждащи деца на родители 

в чужбина включва: 

 Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за 

уязвими семейства с деца; 

 Училище за родители и обучения за добро родителство; 

 Кампании за повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на 

родителите за стимулиране на ранното детско развитие; 

 Практическа подкрепа в домакинството; 

 Семейна медиация; 

 Терапия, фамилно консултиране; 

 Достъп до жилища, заетост; 
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 Консултации и подкрепа за близките и роднините, които отглеждат деца на родители 

в чужбина.  

Дейност 1.3.1.2. Включване на училищата и гражданските организации за подобряване на 

грижата за децата в семейството. Иницииране на смесени социално-образователни дейности 

в училище за консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно 

родителство, които ще се изпълняват от учителите, Училищни настоятелства, НПО като 

самостоятелни инициативи или в рамките на проекти за достъп до интегрирано образование 

и включване на родителите в образователния процес.  

Мярка 1.3.2. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за 

превенция на рисково поведение.  

Образователните програми и кампаниите ще бъдат организирани главно от самите 

училища, НПО и Училищни настоятелства, като се привлекат всички партньори, които 

работят в сферата на образованието и детското развитие. 

Дейност 1.3.2.1. Провеждане на информационни кампании и образователни програми в 

училище за: 

 превенция на рисково поведение на деца и младежи (агресия, насилие, отклоняващо се 

поведение),  

 здравна и социална просвета против зависимостите.  

Оказване на съдействие на училищата за провеждане на лекции и дискусии в часа на класа; 

организиране на хепънинги; междуучилищни прояви и инициативи на общинско и областно 

ниво.  

Дейност 1.3.2.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата. 

Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като 

клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство, които 

се осъществяват от училища, читалища, ЦОП като посредници или организатори, училищни 

настоятелства, Центрове за развитие на уязвими общности, НПО, РИО на МОМН. 

Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение 

при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик.  

Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване и превенция 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 1.3.3.1. Съвместни дейности на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените 

възпитатели в общините, заедно с ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на 

насилие.  

Дейност 1.3.3.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД – консултации, 

посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и зависимости, както и 

специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, 

насилие, 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 задължителното предучилищно образование за всички 

подлежащи деца в община Мизия 

Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна 

възраст, със специален фокус върху децата от ромската общност, чрез:  
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 издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – 

изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините,  

 разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище (с целодневна 

организация на обучението) и/или предучилищни групи в детските градини;  

 срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите, 

осъществявани от учители, социални работници, представители на НПО. 

Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване на 

отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи. 

Дейност 1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги за превенция на 

отпадането и задържане на децата в училище, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, 

училищни настоятелства, читалища. Изграждане на партньорство и взаимодействие между 

социалните услуги (преди всичко ЦОП, и др.), от една страна, и организациите, ангажирани с 

образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за образователна интеграция и 

реинтеграция на децата. Планирани са:  

 консултации и подкрепа за децата – клиенти на услугите на ЦОП по направление от 

ОЗД;  

 Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;  

 Срещи, консултации, инициативи за мотивиране и подкрепа на децата и техните 

родители;  

 Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на 

учебния материал от децата и младежите. 

Дейност 1.4.2.2. Хоризонтални мерки за подобряване на привлекателността на 

училището, които обхващат всички деца и млади хора в училище и осигуряват:  

 Иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване на интереса към 

учене, включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане 

на решения, отнасящи се до децата;  

 Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните родители - 

включване на децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година 

(ателиета по интереси, школи по изкуства, спортни състезания); осмисляне на 

свободното време на децата и младежите;  

 Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на 

учителите и включване на интерактивни методи. 

Мярка 1.4.3. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в 

учебно-възпитателния процес на техните деца. 

Дейност 1.4.3.1. Дейности за изграждане на капацитет в училищата и детските градини за 

включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище, които включват: 

 обучения на учители и директори на училища и детски градини – методи и подходи за 

включване на родителите и приобщаването им към образованието на техните деца;  

 разпространение на обучителни материали за работа с родителите; 

 срещи и обучения на Училищни настоятелства и родителски комитети в училищата;  

 обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини. 

Дейност 1.4.3.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на връзката 

между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици с подкрепата на 

общинска администрация, РИО и гражданския сектор. 
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Дейност 1.4.3.3. Развитие на капацитета на Училищните настоятелства и НПО за 

подкрепа на интегрираното образование с участието на родителите и местните общности: 

 Активизиране на Училищните настоятелства в училищата в общината; 

 Консултиране, обучения и техническа помощ за развитие на инициативи от 

Училищните настоятелства. 

6.2. Дейности по Приоритетно направление 2: Грижа за лицата с увреждания и лица в 

рисковите групи 

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

максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и 

индивиди в община Мизия. 

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

с увреждания в семейна среда. 

Мярка 2.1.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в 
ежедневието на хората с увреждания и техните семейства. 

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като помощ при 

хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и 

почасови услуги извън дома (дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа). 

Дейност 2.1.1.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за 

хора с увреждания в общината – Домашен помощник, Социален и Личен асистент, чрез 

финансиране от Националните и Оперативни програми, предоставящи тези услуги. 

Дейност 2.1.1.2. Увеличаване на броя на потребителите на Домашнен социален патронаж 

и Включване на допълнителни услуги в подкрепа на самостоятелния живот на лицата с 

увреждания (подпомагане при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване. 

Съдействие за осигуряване на адаптирана среда и технически помощни средства); 

Дейност 2.1.1.3. Изграждане през 2016 г. в гр. Мизия Дневен център за хора с увреждания 

с капацитет 8 места и териториален обхват цялата община. Центърът да предоставя цялостно 

обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните 

здравни, образовнателни и рехабилитационни потребности; да даде 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 2.1.1.4. Изграждане в гр. Мизия Защитено жилище за хора с физически 

увреждания за извеждане на пълнолетни жени и мъже от СИ с капацитет 6 места и 

териториален обхват цялата община.  

Мярка 2.1.2. Развиване на целеви общински мерки за социално включване на хората с 

увреждания. 

Дейност 2.1.2.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в 

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

Дейност 2.1.2.2. Целеви мерки на ДБТ за предоставяне на достъп до заетост, 

професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания 

с право на работа. 

Дейност 2.1.2.3. Разработване и стартиране на нови форми на междусекторни и смесени 

социални услуги за активно включване на лица с увреждания. 

 

Конкретна цел 2.2. Да се намали броят на хората с увреждания в специализирани 

институции чрез развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип. 

Мярка 2.2.1 Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка 

до семейната. 

Дейност 2.2.1.1 Разкриване през 2016 година на един ДЦХУ в гр. Мизия за възрастните 

хора с увреждания, изведени от ДВХФУ с капацитет 8 места. 
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Дейност 2.2.1.2. Разкриване на Защитено жилище за лица с физически увреждания в гр. 

Мизия за извеждане на пълнолетни жени и мъже от СИ , с капацитет 6 места 

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

етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи. 

Мярка 2.3.1. Назначаване на здравни медиатори за подобряване достъпа до 

здравеопазване в рисковите ромски общности. Използване на съществуващия в 

общината ресурс от специалист по етнически и демографски въпроси. 

Дейност 2.3.1.1. Подбор и назначаване на здравни медиатори в населените места с 

компактни ромски квартали. (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. 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 (съсспециален фокус към 

отпадналите от училище млади хора в ромските квартали). 

Дейност 2.3.2.1. Образователно-социални услуги, изпълнявани от училища, читалища, 

училищни настоятелства и ДБТ, 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 като частни ученици, които да се 

изпълняват в училищата. 

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. 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. 

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 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 вромската 

общност. 

Дейност 2.3.4.3. Повишаване здравната култура на рисковите ромски общности. 

Дейностите се изпълняват от здравните медиатори, РЗИ, ЦОП. 

Дейност 2.3.4.4. Създаване мотивация у ромските семейства за включване и 

задържане в образователната система и повишаване степента на образованието. 
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Дейностите се изпълняват от училищата, обществените възпитатели, ЦОП, ЦСРИ, здравните 

медиатори. 

 

6.3. Приоритетно направление 3: Деинституционализация и грижа за старите хора за 

по-добър и достоен живот 

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

населени места в община Мизия. 

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

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

Мярка 3.1.1. Продължаване и доразвиване на дейностите на Домашния социален 

патронаж. 

Дейност 3.1.1.1. Предоставяне на услугата съвместно с други социални услуги, като се 

допълват човешките ресурси. 

Дейност 3.1.1.2. Създаване и функциониране на сезонна обществена трапезария в гр. 

Мизия с финансиране по проект към МТСП. 

Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда – домашен помощник, 

личен асистент  и социален асистент. 

Дейност 3.1.2.1. Осигуряване и разширяване на услугите ДП и СА по Национална или 

Оперативна програма. 

Дейност 3.1.2.2. Продължаване дейността на създаденото към Домашен социален 

патронаж Звено за социални услуги в домашна среда. 
Звеното за подкрепа на стари хора и хората с увреждания обединява и допълва 

ресурсите на различни налични дейности и услуги на територията на  общината: 

 Домашен социален патронаж; 

 Клуб на пенсионера; 

 Обществена трапезария. 

 Заети по Национални или Оперативни програми – СА и ДП. 

Целта е оптимизирането и ефективното използване на човешки и финансови ресурси, 

сграден фонд и материално-техническа база при предоставяне на СУ. Звеното не предполага 

задължително сливане на наличните услуги, а съвместно планиране и координиране на 

дейностите за една и съща целева група – стари хора и хора с увреждания..  

Дейност 3.1.2.3. 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. 

Конкретна цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна 

грижа в среда, близка до домашната, чрез: 

 Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в 

съществуващите специализирани институции за стари хора  

Дейност 3.2.1.1. Продължаване на дейността в Дом за стари хора в с. Липница, община 

Мизия , прилагане на мобилни социално терапевтични подходи /по заявка/. 

Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни социални услуги от резидентен тип – 2 ЦНСТ 

за стари хора с капацитет по 15 места  
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Обобщена таблица за планираните услуги в община Мизия  

 

№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Община Мизия 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - 

налична / нова 

(година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториале

н обхват 

2015 2016 2020 

          

1.  Дневен 

център за 

деца и/ или 

възрастни с 

увреждания, 

гр. Мизия 

Възрастни с увреждания Община 

Мизия 

 8 8 Организиране на ежедневието 

и преодоляване на социална 

изолация 

гр. Мизия Нова  

2.  Защитено 

жилище за 

лица с 

физически 

увреждания 

Лица с физически 

увреждания 

Община 

Мизия 

 6 6 Извеждане на пълнолетни 

жени и мъже от СИ 

гр. Мизия Нова  

3.  Център за 

настаняване 

от семеен тип 

за стари хора  

Стари хора Община 

Мизия 

  30 

 

2x15 

мест

а 

 

Създаване на среда за живот 

близка до семейната при която 

лицата получават 

необходимата им 

индивидуализирана грижа и 

подкрепа за водене на 

самостоятелен и независим 

живот 

гр. Мизия Нова  

4.  НП”АХУ”ЛА 

 

Лица с увреждания Община 

Мизия 

8 8 8 Услуга в семейна среда гр. Мизия Налична  

5.  ОП”РЧР” ЛА 

 

Тежко болни Община 

Мизия 

53 53 53 Услуга в семейна среда гр. Мизия Налична 

6.  ОП”РЧР” СА 

и ДП 

Самотно живеещи и 

възрастни хора с 

увреждания 

Община 

Мизия 

86 86 86 Услуга в семейна среда гр. Мизия Нова 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Община Мизия 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата 

Местополо

-жение 

Статус - 

налична / нова 

(година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториале

н обхват 

2015 2016 2020 

7.  ДСП 

 

Самотно живеещи стари 

хора  с увреждания или 

със затруднения в 

самообслужването, 

които имат нужда от 

грижа в семейна среда  

Община 

Мизия 

70 70 70 Приготвяне и доставка на 

храна 

гр. Мизия Налична 

8.  Приемна 

грижа 

 

Деца в риск от 

изоставяне 

Община 

Мизия 

1 3 5 Защита правата и интересите 

на детето, подкрепа на детето 

и семейството, поддържане на 

връзки между родители и дете 

с цел реитнеграция 

гр. Мизия Нова 

9.  Клуб на 

пенсио-нера – 

общинска 

дейност 

Пенсионери, които 

нямат сериозни 

здравословни про-блеми 

и се обслужват сами 

Община 

Мизия 

210 210 210 Осигуряване на лични и 

социални контакти 

Информиране и консул-тиране 

–социално, здравно, правно 

гр. Мизия, 

с.Софрони

ево 

с.Крушови

ца, 

с.Липница, 

с.Войводов

о 

Налични и  

нови дейности 

10.  Клуб на 

инвалида 

Лица с увреждания Община 

Мизия 

105 105 105 Организиране на социални 

контакти и предоставяне на 

възможности за активен живот 

на потребителите 

гр. Мизия, 

с.Софрони

ево 

с.Крушови

ца 

Налична 

11.  Дом за стари 

хора,  

с. Липница, 

общ. Мизия 

Самотно живеещи 

възрастни хора  

Община 

Мизия 

35 35  Социална услуга в СИ 

осигуряваща постоянна грижа, 

задоволяваща основни 

жизнени потребности 

с. Липница Налична / 

преструктурира

не в ЦНСТ 
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Логическа рамка и ключови индикатори за успех на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Мизия 

Визия Общинската стратегия ще допринесе за:  

- създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск, защото реализацията е 

право на всеки един и допринася за развитието на общностите в община Мизия 

- развиването на модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, 

осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество 
Общи цели  Индикатори – базови индикатори за въздействието на стратегията и 

постигната промяна в ситуацията към 2020 г. 

Източници на 

информация 

Период на 

проверка 

Обща цел 

1 

Да се подобри грижата за 

децата в семейството и да се 

предотврати появата и 

развитието на рискови фактори 

по отношение на децата и да се 

постигне максимално 

намаляване на броя на 

децата, отглеждани в 

специализираните 

институции 

Развита модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и 

общности в община Мизия в съответствие с националните приоритети за 

деинституционализация и европейските ценности, измерима чрез: 

 Увеличен брой услуги в общността спрямо предходната година; 

 Брой деца, настанявани при близки и роднини; приемна грижа; 

осиновяване; 

 Намаляване/предотвратяване на изоставянето на деца от семейства в 

риск в резултат от услугите за превенция в община Мизиа (процент на 

задържане на детето в семейството от общия брой деца в риск от 

изоставяне, обхванати в услуги за превенция); 

  Процент на завърналите се в училище деца от общия брой отпаднали 

деца; 

 Процент 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 Мизия; 

 Процент на децата с осигурен достъп до рехабилитация, консултации и 

дневна грижа от общия брой деца и младежи с увреждания. 

 Поне 90% от децата в предучилищна възраст обхванати в детска 

градина; 

 Поне 98% от децата в задължителна училищна възраст обхванати в 

подходяща форма на образование; 

 Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от настаняване 

в специализирана институция към края на стратегията; 

 Подобрена грижа за поне 20 деца, настанени в алтернативни форми на 

семейна грижа (настаняване при близки и роднини, приемна грижа, 

осиновяване);   

  

Годишни доклади 

за мониторинг на 

напредъка на 

изпълнението на 

областната 

стратегия 

- Данни НСИ 

- месечни и 

тримесечни 

справки – ОЗД, 

ДСП и РДСП 

- Проучване за 

обратна връзка от 

потребителите 

Годишно 

 

 

 

 

 

 

Всяка 

учебна 

година – 

септември, 

януари, 

юни 

годишно 

 
 

Обща цел 

2 

Да се създадат условия за 

социално включване и 

интегриране на максимален 

брой хора от общностите в 

неравностойно положение, 

 Брой обхванати лица с увреждания – потребители на услугите домашен 

социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент; 

 Процент на обхванатите лица с увреждания в услуги за рехабилитация 

или различни форми на заместваща, дневна грижа от общия брой лица с 

увреждания; 

 Справки/от- 

чети от СУ, 

ОЗД, ДСП, 

училища 

Решения на 

Годишно 
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уязвимите групи,  в т.ч. ромска 

общност в община Мизия 

 Процент на хора с увреждания с осигурен достъп до социална и 

медицинска рехабилитация чрез ЦСРИ и ДЦВХУ от общия брой хора с 

увреждания; 

 Процент на учениците от ромски произход, непосещаващи училище, от 

общия брой ученици от ромски произход; 

 Процент на учениците от ромските квартали и децата с увреждания, 

завършващи основно и средно образование от общия брой ученици от 

ромски квартали и деца с увреждания; 

 Изграден и функциониращ Център за социални услуги в Мизия. 

ОбС и 

Заповеди на 

АСП за 

закриване/ 

разкриване на 

социални 

услуги 

 

 

Обща цел 

3 

Да се подобри качеството на 

живота на старите хора във 

всички населени места в 

община Мизия. 

 

 Брой случаи на предотвратена преждевременна институционализация на 

самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна 

среда; 

 Брой обхванати самотно живеещи стари хора в Дневни центрове, 

Домашен социален патронаж, СА и ДП 

Отчети на СУ Анкета за 

обратна връзка 

от 

потребителите 

Посещения на 

място 

Годишно 

 

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. 

 Процент обхванати служители в курсове за професионална 

квалификация и придобиване на специализирани умения на 

доставчиците на услуги в община Мизия и от общия брой служители в 

СУ; 

 Процент обучени служители от Общинска администрация за управление 

на социалните услуги от общия брой служители, имащи отношение към 

социалните дейности; 

  Процент изградени и работещи системи за супервизия в СУ от общия 

брой СУ в община Мизия 

 

Анкета за 

обратна връзка 

от 

потребителите 

Програми и 

протоколи от 

проведени 

обучения 

Сертификати от 

обученията 

Годишно 

 

Обща цел 

5 

 

Повишаване на ефикасността на 

услугите и осигуряване на 

равни възможности на достъп 

на ползвателите до тях чрез 

развитие на междуобщинско 

партньорство и междусекторно 

сътрудничество 

 

 Осъществена поне една междуобщинска социална услуга, обхващаща 

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 

Протоколи от 

проведени 

срещи 
 

Годишно 
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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 за деца и семейства в риск и продължаването на деинституционализация на грижите за деца 

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.  

Мярка 1.1.2 Осъществяване на 

комплексна програма за ранно 

детско развитие в помощ на 

уязвимите семейства и деца 

Мярка 1.1.3. Общински и 

областни програми и 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. 

Мярка 1.1.5. Услуги в подкрепа 

на осиновяването. 

 

Мярка 1.1.6. Популяризиране и 

развитие на Приемната грижа в 

община Мизия. 

 Предоставени консултации на 

бъдещи майки в риск с цел 

предотвратяване на изоставянето 

на децата им. 

 

 

 Извършени консултации при 

рискови семейства. 

 

 

 

 Организирани съвместни 

кампании на ЦОП,ЦСУ, 

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 консултации и 

обучения за кандидат-

осиновителите. 

 

 Развита услуга за приемна грижа 

наПроведени информационни 

кампании за приемна грижа . 

 Проведени обучения и 

консултации на приемни 

семейства . 

 Намаление на децата, 

изоставени в родилен дом. 

 

 

 

  % обхванати уязвими семейства 

и деца в програмата за ранно 

детско развитие; 

 Повишен родителски капацитет  

 

  

 Подобрена здравна профилактика 

за бъдещите майки в община 

Мизия 

 Намаляване на случаите на 

нежелана и ранна бременност 

 

 

 Извършени настанявания при 

роднини и близки. 

 

 

 

 Извършени осиновявания на деца 

годишно 

 

 

 Осигурени приемни семейства за 

деца годишно. 

 Повишена информираност за 

приемната грижа в общината. 

 Намален брой деца, настанявани 

извън семейството си 

 

 

Справки/доклад 

и/анализи от 

СУ, ДСП,ОЗД.  

 

Данни на ОЗД.  

 

Решения на ОбС 

и Заповеди на 

кмет за разкрити 

нови услуги в 

подкрепа на 

уязвими 

семейства и 

деца. 

 

Заповеди на 

АСП за разкри- 

ване на нови 

социални 

услуги. 

Годишни  
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1.2. Да се осигурят 

условия за развитие на 

децата с увреждания 

отглеждани в 

семейството. 

 

Мярка 1.2.1 Осигуряване на 

достъп до адекватна и гъвкава 

дневна, почасова и заместваща 

грижа за децата с увреждания 

според вида на техните 

увреждания, отглеждани в 

семейна среда. 

Мярка 1.2.2 Подкрепа към 

родителите с цел превенция на 

изоставянето на деца с 

увреждания и намаляване на 

настаняването на деца с 

увреждания в специализирани 

институции 

 

 Осигурена почасова грижа в 

рамките на ЦСРИ или ЦОП; 

 Интегриране на деца с увреждания в 

масовите ясли, детските градини и 

училищата на територията на 

общината 

 

 Работещи социални услуги в 

общината, предоставящи услуги за 

деца с увреждания с цел 

предотвъртяване на настаняванията 

им в специализирани институции; 

 

 Осъществени преки контакти и 

посредничество от ДБТ за намиране 

на работа и повишаване на 

квалификацията на родителите 

 Предоставяни услуги и 

рехабилитация на деца  с 

увреждания. 

  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 

Годишно 

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. Инициативи и 

програми, насочени към децата 

и младежите за превенция на 

рисково поведение.  

Мярка 1.3.3. Подкрепа за 

преодоляване на последиците 

от рисковото поведение при 

децата и младежите и работа с 

деца на улицата, жертви на 

насилие, трафик.  

 Предоставени услуги, консултации и 

подкрепа на деца и родители в ЦОП, 

МКБППМН, и в училищата. 

 Реализирани подходящи за 

различните възрастови групи деца и 

младежи информационни кампании 

и програми за превенция на 

насилието, рисковото поведение, 

зависимостите. 

 Предоставена подкрепа от 

МКБППМН, обществените 

възпитатели и ЦОП. 

 

 Разширен спектър на услугите за 

деца, младежи с рисково поведение, 

жертви на насилие и трафик, 

зависимости 

 

 Изградени умения за отговорно 

родителско поведение. 

 Подобрено благосъстояние на 

децата, отглеждани в семейна 

среда. 

 Подобрена информираност за 

последиците от зависимостите и 

рисковото поведение и по- 

отговорно поведение на децата и 

младежите. 

 Реинтегриране на децата и 

младежите с рисково поведение в 

обществото. 

Анкета за 

обратна връзка 

от 

потребителите  

 

Справки от 

ЦОП, училища 

 

Наказателни 

постановления 

на кмета 

Годишно 

1.4. Да се осигури равен 

достъп на децата от 

рискови общности и 

уязвими групи до 

Мярка 1.4.1. Гарантиране на 

задължителното предучилищно 

образование за всички 

подлежащи деца в община 

 Брой обхванати деца на 5-годишна 

възраст в подготвителни групи в 

детските градини, със специален 

фокус върху децата от ромската 

общност. 

 Пълен обхват на децата в 

задължителното предучилищно 

образование. 

 Повишена училищна 

посещаемост и интерес към 

Справки/отчети 

от училищата, 

детските 

градини, СУ 

Годишно 
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качествено образование. 

 

Мизия 

Мярка 1.4.2. Програми за 

превенция на отпадането от 

училище с цел намаляване на 

отпадналите деца и 

реинтеграция в образованието 

на отпадналите деца и 

младежи. 

Мярка 1.4.3. Целенасочена 

политика за приобщаване на 

родителите и общността в 

учебно-възпитателния процес 

на техните деца. 

 

 Развити смесени образователно-

социални дейности за превенция на 

отпадането и задържане на децата в 

училище, които се изпълняват от  

МКБППМН, обществените 

възпитатели, училищата, 

училищните настоятелства, 

здравните медиатори. 
 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. 

 Процент на децата с увреждания, 

редовно посещаващи училище и 

обхванати в подходящи форми на 

включващо образование. 

учебния процес. 

 

 Подобрена достъпна среда в 

училищата и детските градини за 

деца и младежи с увреждания. 

 Подобрено благосъстояние на 

децата с увреждания. 

 

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

2.1. Да се осигурят 

условия за пълноценен и 

достоен живот на хората 

с увреждания в семейна 

среда. 

 

Мярка 2.1.1. Разширяване на 

социалните услуги в домашна 

среда за подкрепа в 

ежедневието на хората с 

увреждания и техните 

семейства. 

 

Мярка 2.1.2. Развиване на 

целеви общински мерки за 

социално включване на хората 

с увреждания. 

 

 

 Увеличен брой лица с увреждания, 

включени в услугите Домашен 

социален патронаж, ЛА, СА, 

предназначени за хора с увреждания 

и стари хора. 

 Разкрит ДЦВХУ в гр. Мизия  с 

капацитет 8  места. 

 Разкриване на Защитено жилище за 

лица с физически увреждания в гр. 

Мизия за извеждане на пълнолетни 

жени и мъже от СИ , с капацитет 6 

места 

 Реализирани целеви мерки - 

квалификационни курсове от ДБТ за 

лица с увреждания с право на работа. 

 Подобрени условия на живот в 

домашна среда за хората с 

увреждания. 

 Създадени условия за спокоен и 

достоен живот на възрастните 

хора 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. 

- Отчети на СУ 

 

Данни и 

справки от ДБТ 

 

Доклади на 

ДСП 

Годишно 
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2.2. Да се намали броят 

на хората с увреждания 

в специализирани 

институции чрез 

развитие на 

алтернативна резидентна 

грижа от семеен тип. 

Мярка 2.2.1 Създаване на нови 

социални услуги от резидентен 

тип със среда близка до 

семейната. 

 

 Разкриване през 2016 година на 

един ДЦХУ в гр. Мизия за 

възрастните хора с увреждания, 

изведени от ДВХФУ с капацитет 8 

места 

 Разкриване на Защитено жилище за 

лица с физически увреждания в гр. 

Мизия за извеждане на пълнолетни 

жени и мъже от СИ , с капацитет 6 

места 

 

 Придобити умения за 

самостоятелен начин на живот на 

хората с увреждания в 

резидентните услуги. 

Анкета за 

обратна връзка 

от 

потребителите 

Отчети от СУ 

Решения на ОбС 

а разкрити нови 

услуги за хора с 

увреждания 

 

2.3. Да се създадат 

условия за равноправна 

интеграция на 

етническите общности в 

неравностойно 

положение и уязвими 

групи. 

 

Мярка 2.3.1. Назначаване на 

здравни медиатори за 

подобряване достъпа до 

здравеопазване в рисковите 

ромски общности. Използване 

на съществуващия в общината 

ресурс от специалист 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 

трайно безработни роми с основно и 

по-ниско образование. 

 

 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. 

 

Анкета за 

обратна връзка 

от 

потребителите 

 

Отчети на 

здравните 

медиатори  

 

Данни и справки 

от ДБТ, РИО 

Враца, училища, 

Общинска 

администрация 

Годишно 



Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Мизия (2016 – 2020) 

 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетно направление 3 Деинституционалицация и грижа за старите хора за по-добър и достоен живот . 

3.1. Да се развие широка 

мрежа от услуги в 

общността за 

осигуряване на условия 

за спокоен и достоен 

живот на старите хора в 

домашна среда. 

Мярка 3.1.1. Продължаване и 

доразвиване на дейностите на 

Домашния социален патронаж. 

 

Мярка 3.1.2. Разширяване на 

услугите в домашна среда – 

домашен помощник и социален 

асистент. 

 

 Разширен териториален обхват на 

домашния социален патронаж чрез 

социални услуги в общността. 

 Увеличен брой на ангажираните 

социални асистенти и домашни 

помощници. 

 Увеличен брой обхванати 

потребители на услугите СА и ДП. 

 Подобрени условия на живот на 

самотно живеещи стари хора в 

домашна среда. 

 Предотвратено преждевременно 

настаняване в СИ на стари хора чрез 

предоставяне на разнообразни услуги 

в домашна среда. 

 

 

Заповеди на 

кмет заразкрити 

нови услуги за 

стари хора 

Отчети на СУ 

Анкета за 

обратна връзка 

от 

потребителите 

Мониторинг на 

услугите 

Годишно 

3.2. Да се осигури 

достъп на старите хора 

до качествена 

резидентна грижа в 

среда, близка до 

домашната 

Мярка 3.2.1. Развитие на 

съществуващите 

специализирани институции за 

стари хора за подобряване на 

условията и качеството на 

грижите 

 

Мярка 3.2.2. Разкриване на 

алтернативни социални услуги 

от резидентен тип – 2 ЦНСТ за 

стари хора с капацитет по 15 

места.  

 

 Продължаване на дейността в Дом за 

стари хора в с. Липница, община 

Мизия , прилагане на мобилни 

социално терапевтични подходи /по 

заявка/. 

 

 

 

Изграждане на нови ЦНСТ за стари 

хора за лицата от ДСХ с. Липница. 

Създадени условия за спокоен и 

достоен живот на 35  стари хора. 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставени качествени резидентни 

грижи в среда близка до домашната 

поне за 30 лица 

 

Анкета за 

обратна връзка 

от 

потребителите 

Доклади на 

ДСП 

Годишно 
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Раздел В: План за действие 

7. Управление и координация на изпълнението на стратегията 

7.1 Структури за координация на областно и общинско ниво 

  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. 

 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. Оряхово 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 ЦОП за формиране на мобилни 

екипи; 

 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 пряко отговаря за преструктурирането и реформирането на СИ за лица с 

увреждания; 

 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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 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 съществява 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.). 

Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, като 

преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, 

свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските съветници. 

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; 

 След съгласуване с Обществения съвет представя годишен доклад за изпълнението на 

Годишния план за развитие на социални услуги за одобряване от 

Общинския съвет; 

 Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на Годишния план 

за развитие на социални услуги; 

 Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови източници за 

реализиране на конкретните общински дейности, планирани в Общинската стратегия. 

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към 

Общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между Община, 

централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на 

социалната политика в конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е 

свързана с: 

 Обсъждане на Общинската стратегия и осъществяване 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. 
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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. 

 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. 

Регионална здравна инспекция-Враца. 

Отговорностите са насочени към здравна профилактика на майчинството/ бременността с 

фокус нежелана и рискова бременност; разработване на здравно-социални програми за 

семейно планиране; качествена здравна грижа в домовете за деца и хора с увреждания и стари 

хора във всички общини. 

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 училищата и ЦОП 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. 

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: 
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 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. 

7.2. Система на мониторинг и оценка. 

 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. 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 се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от 

изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи. 

Оценката обхваща критериите: 

 Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните 

проблеми и конкретните потребности и възможности на рисковите групи; 

 Ефикасност на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по отношение на 

обема на дейностите, спазването на времевия график, планираните/ вложените ресурси; 

 Ефективност – оценка на реалните ползи и ефекти за обхванатите потребители на 

услуги, както и на степента на обхващане на идентифицираните групи, индивиди и 

общности в риск от изпълнените дейности. Оценката на качеството на предоставените 

социални услуги се осъществява през призмата на ефекта върху целевите рискови 

групи, като се оценяват ползите за потребителите при задоволяването на техните 

потребности -индивидуални и общи за рисковата група; 

 Въздействие на Общинската стратегия върху общия социален контекст, степен на 

постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени 

промени в състоянието на социалната среда и рисковите групи; 

 Устойчивост на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и продължението 

им след времевата рамка на Стратегията. 

Цел 4: 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; 
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 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; 

Основният подход е мониторингът и оценката с участие, който изисква включването и 

обратната връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните 

услуги и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието 

гарантира съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху 

продуктите и резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и 

интерес от прилагането на препоръките на практика. 

7.3. Основни партньори. Механизми на партньорството. 

Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще 

допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в община Мизия, която да 

осигури равен достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално 

оползотворяване на наличните ресурси.  

При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за развиване и 

апробиране на механизми за осъществяване на планираните смесени услуги и съвместни 

дейности между общини и сектори в решаването на проблемите на рисковите групи.  

В община Мизия ще бъдат използвани разнообразни инструменти за сътрудничество като: 

 Партньорства – съвместни действия при изпълнение на общи дейности, междуобщински и 

смесени услуги; 

 Сътрудничество със ЗМО в дейностите за мониторинг и оценка на Стратегията; 

 Отворени работни групи с участие на заинтересованите страни и участие на експерти в 

съвместни работни групи, комисии и екипи; 

 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. Междуобщинските срещи са с участието на всички 

заинтересовани институции, в чиито компетенции попадат групите в риск (като ДСП, ДБТ, 

доставчици на социални и здравни услуги, училища, НПО и др.) 

 Планиране и изпълнение на съвместни проекти с допълване на наличните ресурси на 

съседни общини за изпълнение на Общинската стратегия; 

 Съвместно развитие на мобилни екипи за осигуряване на подкрепа на хора с увреждания и 

самотни стари хора в изолирани населени места; 

 Разработване на междуобщински и междусекторни проекти за подкрепа на групите в риск 

- решаването на проблемите на тези групи често изисква комбиниране на ресурсите на 

местно ниво и участието на всички заинтересовани страни.  

Развитието на партньорствата между общини и сектори, ще способства за съчетаването на 

наличните и потенциалните ресурси, допълването и съгласуването на дейностите на 

ангажираните институции от различните сектори с фокус потребителите на услуги, уязвимите 

общности и групи. 

7.4. Основни етапи в изпълнението на стратегията  

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община  Мизия обхваща 

5-годишен период (2016 – 2020), в който се обособяват два етапа с продължителност по 3 и 2 

години за изпълнение на стратегията, всеки от които започва с период на подготовка и 

интензивно оперативно планиране, както следва: 
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 Период Дейности 

Подготвителен 

етап 

2016, първа 

половина  
 Изготвяне и приемане на Общински стратегии за 

социални услуги. 

 Оперативно планиране на интервенцията през 

първите 3 години 

 План за действие 2016 

Първи етап 2016 – 2018  Изпълнение на дейностите по стратегията 

Оценка и 

препланиране 

2018, четвърто 

тримесечие – 

2020, първо 

тримесечие 

 Междинна оценка на постигнатите резултати и 

ефекти от стратегията 

 Препланиране на следващия двегодишен етап в 

съответствие със заключенията и препоръките от 

междинната оценка 

Втори етап 2018 – 2020  Изпълнение на дейностите по стратегията 

 2020  Финална оценка на въздействието от Общинската 

стратегия 

 

Подготовката за стартиране на Стратегията през първото тримесечие на 2016 г. обхваща 

няколко основни компонента, чрез които се поставя основата за успешното изпълнение на 

същинските дейности и постигането на целите, резултатите и цялостния ефект от общинската 

стратегия.  

1) Валидизиране на Областната стратегия на общинско ниво: 

 Изготвяне и приемане на Общински стратегии – планове за социалните услуги на 

основата на Областната стратегия; 

 Адаптиране на общинските планове за развитие на социалните услуги към 

приоритетите, целите и принципите на Областната стратегия.  

2) Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали за обмен на 

информация. 

3) Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми на 

сътрудничество между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на Стратегията: 

 Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни на ниво 

община; 

 Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на 

общински съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на 

общността; 

 Провеждане на срещи и открити дискусии с НПО, граждани, (практиката на 

подобни срещи следва да продължи най-малко 2 пъти годишно при планиране на 

развитието на социалните услуги и отчитане на резултатите от дейностите по 

предоставяне на услугите; споделяне на опит и добри практики). 

 8. Ресурси 

8.1. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

Съществен фактор в развитието на социалните услуги и една от предпоставките за 

тяхната ефективност е кадровата осигуреност на действащите и предвидените за разкриване 

заведения за социални услуги. Община Мизия  има капацитет за управление и предоставяне на 
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социални услуги, като ресурсите се комбинират и осигуряват координиране на дейностите и 

задачите в системата на социалното подпомагане, образованието, здравеопазване и др. Наред с 

това, Общината трябва да предвиди средства за надграждащи обучения, квалификация и 

преквалификация на работещите социални работници с цел придобиване на подходяща 

квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през следващия 

период. Подходяща квалификация и преквалификация трябва да придобият и общинските 

служители, които са отговорни за социалните дейности. 

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

по-конкретно чрез подкрепа за взаимно обучение, изграждане на мрежи и разпространение и 

популяризиране на добри практики и методологии, което ще доведе до: 

• Разширяване на мрежата от подкрепящи услуги. 

• Развитие на капацитет на местно ниво за подкрепа на осъществяваната реформа в 

областта на социалните услуги. 

• Замяна на институционалния модел на грижа с услуги в общността чрез изпълнение на 

реформата за деинституционализацията. 

• Развитие на интегрирани услуги. 

• Развитие на сектора на социалната икономика. 

Запазва се тенденцията от предходния планов период за формиране на партньорства с 

обучаващи организации и институции за организиране на обучителни курсове, финансирани 

по оперативните програми. 

В общинския анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в 

община Мизия се идентифицирани основните положения, свързани с капацитета на местните 

власти да предоставят социални услуги. 

На общинско ниво се срещат трудности при наемането на психолози, логопеди и др., 

имайки предвид незадоволителното заплащане на труда на съответните специалисти и 

отдалечеността на някои услуги от областния център  

8.2. Финансови и материални ресурси. 

Основни източници на финансиране на социалните услуги са: 

1.Държавният (републиканският) бюджет; 

2.Собствени приходи (общински бюджет); 

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

Оперативните програми на територията на страната, или пряко от централата на Европейския 

съюз; 

4.Национални и международни програми; 

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

6.Банкови кредити от местни и чуждестранни банки; 

7.Други източници. 

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

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

сближаване и Европейския социален фонд, като насочи усилия към най-тежко засегнатите от 

бедността и недоимъка на храна, както и материалните лишения. Това ще стане факт 

благодарение предоставянето на нефинансова помощ под формата на храни и основни 

потребителски стоки за лично ползване на най-нуждаещите се, с помощта на партньорски 

организации.  
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Европейският социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е 

един от най-важните инструменти за подкрепа на политиките в сферата на социалното 

включване, както и за повишаване ефективността и ефикасността в работата на персонала, 

предоставящ социалните услуги. 

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

интегриране на групите в неравностойно положение. Подкрепени са важни реформи в 

социалната сфера, сред които безспорно е реформата за деинституционализация на децата. ОП 

РЧР 2007-2013 г. има важен принос за подобряване достъпа до услуги в общността  и домашна 

среда за хората с увреждания, както и в развитието на социалната икономика. 

Към настоящия момент, едно от най-съществените неща при функциониране на 

социалните услуги, е все още силната зависимост на общините от републиканския бюджет, 

чрез който получават субсидии за делегираните от държавата дейности и изравнителна 

субсидия, чрез която се осигурява финансиране на местните дейности. В този смисъл е 

целесъобразно да продължи процесът на финансова децентрализация, за да може общините да 

постигнат по-голяма самостоятелност в бюджетния план и неговото изпълнение. Това ще 

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

големи възможности за маневриране при решаването на съществуващите задачи на местно 

равнище.  

Също така самият процес на планиране е фокусиран повече към националните 

приоритети и проблеми, откъдето и по линията на които се получават преобладаващите 

средства за общински нужди. Общинският процес на планиране в голяма степен е 

предопределен от нормативни и организационни  изисквания. В него местните средства са 

крайно недостатъчни. 

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

общинските разходи, като се има предвид застаряващото население и обезлюдяването на 

някои населени места в общината, както и икономическата миграция на част от населението. 

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

очаква по-активно и целенасочено да се обвържат техните цели и задачи с потребностите на 

населението от социални услуги. В резултат на това една част от недостигащите средства за 

инвестиции, които държавният бюджет сега не може да осигури, ще могат по-широко да се 

финансират по мерки на новите оперативни програми.  

Социалните услуги в повечето от общините в областта се разкриват след кандидатстване с 

проектно предложение пред съответния финансиращ орган. След приключване на дейностите 

по проектите се пристъпва към кандидатстване за държавно делегиране на съответната 

социална услуга. 

9. Комуникационна програма 

Важно условие за ефективното реализиране на Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Мизия за периода 2016-2020 г. е предоставянето на пълна и 

обективна информация за дейностите в стратегията. Реализирането на стратегията ще се 

съпровожда от различни информационни мероприятия, които ще осигурят нейната 

публичност, както в процеса на разработване, така и по време на реализация. 

9.1. Цели, задачи и методи 

Комуникационната програма се основава на следните основни принципи: 

Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на дейностите по 

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

Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и екипност в 

комуникационния обмен. 
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Координация с други стратегии, програми, планове за развитие, изпълнявани от държавната и 

местната власт; 

Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация до най-голям 

брой заинтересовани лица, като основните целеви групи са: 

 Потребители на социални услуги 

 Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги 

 Широката общественост 

 Неправителствени организации 

 Доставчици на социални услуги 

 Териториални структури на държавните органи и институции  

 Органи и институции на държавната и местната власт 

 Изпълнителни агенции 

 Медии 

Основните цели на комуникационната програма на Общинската стратегия за развитие на 

социални услуги в община Мизия са: 

 да представи и популяризира сред широката общественост и заинтересованите страни 

резултатите, ползите и положителните ефекти от изпълнението на Общинската 

стратегия; 

 да се привлече общественото внимание и спомогне за изграждане на обществена 

подкрепа към политиките на социално включване; 

 да допринесе за повишаване на чувствителността в обществото към проблемите на 

децата и семействата в риск, към уязвимите общности и изключените групи, към 

техните потребности и възможности за решаване на проблемите им, както и към 

въпросите, свързани с толерантността, социалната интеграция, равни права и др. 

 

Механизмите и подходите, които ще се прилагат при изпълнението на комуникационната 

програма включват: 

 Ефективно използване на различни начини и форми за комуникация и представяне на 

Общинската стратегия за развитие на социални услуги. 

 Партньорство с медиите. 

 Изграждане на адекватна информационна среда чрез:  

o Подаване на достатъчна информация в общественото пространство; 

o Търсене на отзвук и обратна връзка от разпространената информация; 

Основни комуникационни техники: Комуникационната програма се основава върху 

няколко основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, 

комуникация чрез Интернет и работа с партньори.  

Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и 

на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения.  

 Комуникация чрез медиите: Редовно предоставяне на информация относно 

изпълнението на Общинската стратегия за социалните услуги чрез: 

 съобщения за медиите; 

 неформални работни срещи;  

 публикации в медиите за разпространяване на информация относно популяризиране на 

визията, целите и приоритетите на областната стратегия.  
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Комуникация чрез Интернет и информационни материали. Поддържане и 

актуализиране на информацията за Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в 

сайтовете на партньорите и на заинтересованите страни.  

Работа с партньори. При изпълнението на стратегията ще се търси съгласуване и 

взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в разработването на стратегията и 

за нейното изпълнение. Комуникационната програма ще подкрепя инициативи на 

гражданското общество, стимулирани от Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги, както и инициативи на читалища и местни НПО, насочени към групи, които трудно 

могат да бъдат достигнати чрез средствата за масово осведомяване. 

 


