
месец 1-3 месец 4-6 месец  7-9 месец 10-12

Дом за възрастни хора с деменция

Специализирана институция

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция.

Продължаване  на дейността - капацитет 55 места

с. Бистрилица

общ. 

Берковица,

ул.Живовска №

7

х х х х Делегирана от

държавата

дейност

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

Специализирана

институция

Специализирана институция за социални услуги извън обичайната домашна среда за деца и

младежи с различна степен на умствена изостаналост Продължаване на дейността - капацитет 90 места

Гр. Берковица,

ул.Стефан

Стамболов №34

х х х х Делегирана от

държавата

дейност

Дом за деца лишени от родителска грижа "Люба

Тенева" Специализирана институция

Предоставя постоянна институционална грижа за деца на възраст между 7 и 18 години или до 

завършване на средното образование, но не повече от 20 год. възраст. Продължаване на дейността - 

капацитет 35 места

Гр.Берковица,у

л.Ашиклар

№7

х х х х Делегирана от държавата

дейност

Център за настаняване от семеен тип. Социална

услуга в общността

Комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда близка до  семейната Продължаване на 

дейността - капацитет 15 места

Гр. Берковица, 

ул.Ашиклар

№7

х х х х Делегирана от държавата

дейност 

Защитено жилище Социална услуга в общността Подпомагане на потребителите в условията им да водят независим и пълноценен живот; повишаване

качеството им на живот чрез изграждане и поддържане на среда близка до семейната Продължаване на

дейността - капацитет 8 места

Гр. Берковица,

ул. Стефан

Стамболов №

34

х х х х Делегирана от държавата

дейност 

Домашен социален патронаж Социална услуга в

общността

Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; Продължаване

на дейността - капацитет 140 места

Гр. Берковица

Ул. Мусала 6А

х х х х Местна дейност 

Личен асистент, социален асистент, домашен

помощник. Социална услуга в общността

Разработване и кандидатстване с проект по ОПРЧР Община 

Берковица

х х х х ОПРЧР

Център за настаняване от семеен тип за лица с

увреждания. Социална услуга в общността

Комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда близка до семейната. Разкриване на

социалната услуга. 

х х х х Делегирана от държавата

дейност

Времеви период

х хВ   дома   се   настаняват възрастни хора - мъже и жени на пенсионна възраст. Основна функция е 

създаване на условия, които гарантират равноправното

положение на потребителите и преодоляване на изолираността. Продължаване на дейността - капацитет 

150 места

Вид дейност / услуга / мярка Описание на дейността (какво е планирано за периода) Местополож

ение 

(нас.място)

Делегирана от

държавата

дейност  

ххГр. Берковица,

ул.Стефан

Стамболов №32

Дом за възрастни хора с отделение за лежащо

болни Специализирана

институция

#VALUE!

Финансиране 

(източник, сума)

Социални услуги

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана

Годишен план за действие по изпълнението на 

Планов период 01.01.2015 – 31.12.2015 г.



Дом за възрастни хора с умствена изостаналост. 

Специализирана институция

Специализирана институция за социални услуги извън обичайната домашна среда за лица с различна 

степен на умствена изостаналост -  капацитет 60 места

Гр. Берковица, 

ул.Стефан 

Стамболов 34

х х х х Делегирана от държавата

дейност

Преходно жилище. Социална услуга в 

общността

Услуга за деца и младежи след дълъг институционален престой. Подкрепа за самостоятелен живот, 

обучение за повишаване на уменията за самостоятелен начин на живот. Капацитет 8 места. гр. Берковица, 

ул. Ашиклар 7

х х х х Делегирана от държавата

дейност

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания
Комплекс от социалени услуги, които се предоставят в среда близка до семейната. Разкриване на 

социалната услуга. гр. Берковица
х х х х Делегирана от държавата

дейност

ЦОП. Социална услуга в общността Продължаване на дейността. Капацитет 30 места. гр. Берковица
х х х х Делегирана от държавата

дейност

Участие на общински служители в обучения х х х х Община Берковица

Участие на общински служители в семинари х х х х Община Берковица

Участие на служителите от институциите

в обучения и семинари

х х х х Институциите на

територията на община

Берковица

Участие на Община Берковица в регионален

екип за деинституционализация по проект

"Детство за всички" ВО051РО001-5.2.08-0001

Актуализиране на областните и общински планове за развитие в частта им касаеща услуги за деца х х х х Предоставяне на

безвъзмездна финансова

помощ ВС

051РО001-5.2.08-0001

Дневен център за възрастни хора Разработване и кандидатстване с проект за предоставяне на соц. услуга. гр. Берковица х х х х Оперативни програми

Домашен социален патронаж

общинска дейност 

Дейности за доставка на храна по домовете на потребителите, услуги по поддържане на лична и битова

хигиена, пазаруване със средства на патронираните на необходимите стоки и храни, плащане на такси и

сметки за разходи, посредничество при извършване на административни, здравни и други

услуги;поддържане на социални контакти за самотно живеещи стари хора с увреждания и самотно

живеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до услуги Продължаване на дсйността-

капацитет 200 места 

гр.Бойчиновци, 

като обхваща

всички 

населени места

в общината /без

с.Бели брод/

х х х х Общински бюджет  

Клубове на пенсионера

общинска дейност 

Осигуряване на лични и социални контакти, информиране и консултиране -социално, здравно, правно 

Продължаване на дейността-капацитет 8 клубове в общината 

гр.Бойчиновци, 

кв. Огоста

с.Лехчево 

с.Владимирово 

с.Громшин 

с.Мадан 

с.Мърчево 

с.Ерден

х х х х Общински бюджет 

Клуб на инвалида

общинска дейност 

 Предоставяне възможности за социални контакти и организиране ма различни социални дейности за 

хора с увреждания. Открит клуб м.февруари 2012 г.

с.Владимирово 

с. Мърчево

х х х х Общински бюджет 

Център за временно настаняване - услуга от

резидентен тип

Предоставяне на социални услуги на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им 

потребности Одобрен проект по Красива България м. януари 2013 г. капацитет 16-20 места 

с.  Лехчево х х х х Държавно делегирана 

х х

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Социални услуги

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Държавно делегирана

дейност 304 572 лв. 

Дом за стари хора

специализирана институция

Предоставяне на постоянна грижа при задоволяване на ежедневни жизнени потребности, рехабилитация, 

терапия за самотни възрастни хора, които не са в състояние да се обгрижват сами. Продължаване на 

дейността-капацитет 54 места 

с.Владимирово х х



Личен асистент по НП

„АХУ"- 20 потребители

Община 

Брусарци

делегирана от държавната

дейност

Социален асистент/Личен асистент по ОПРЧР

Проект „ Подкрепа за достоен

живот- нова СУ - 30 потребители

Община 

Брусарци

ЕСФ

Приемна грижа -развитие на

професионално приемио родителство - 20 деца

настанени в приемни семейства

Община 

Брусарци

държавен бюджет

Център за обществена подкрепа 20 бр.

Потребитери

Община 

Брусарци

делегирана от държавната

дейност

Обществена

трапезария

Социална услуга в

общността   

  

Социална услуга. насочена към задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я

осигуряват сами. Продължаване на дейността - капацитет 72 места

Град Вършец

Ул. 

„Ал.Стамболий

ски" № 35

х х х х Проектно

финансиране

фонд Социална закрила-

МТСП

Сътрудничество и екипна работа на отговорните служители от ДСП, МКБППМН, КЗД и училищните ръководство по превенция на насилието над и между деца

Сътрудничество с ДСП - Брусарци при оценка на потребностите на лицата, ползващи социални услуги

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Екипна работа с училищните ръководства, общопрактикуващите лекари, ДСП, ДБТ, Полиция, ОПЛ и др. в изпълнение на политиките и дейностите заложени в Общинския план за закрила на детето.

х

общински бюджет

Социални услуги

Домашен социален

патронаж Социална услуга в

общността - 130 места

  

Социална услуга, предоставяна по домовете, свързани с доставка на храна; Продължаване на дейността. Град Вършец

Ул. „Ал.

Стамболийски"

№35

х х Местна дейност

 

 

 

Консултиране на гражданите по проблеми свързани със социално-битовото съществуване с цел превенция на социалното отчуждаване

Съвместна работа с дирекция "Бюро по труда" по дейности, свързани с осигуряване на социално-икономическата защита с цел превенция на социалното изключване 

Екипна работа с училищните ръководства, общопрактикуващите лекари, ДСП, ДБТ, Полиция, ОПЛ и др. в изпълнение на политиките и дейностите заложени в Общинския план за за подкрепа на интегрираните политики.

Социални услуги

Домашен социален патронаж/само приготвяие и

разнос на храна - 160 потребители

Община 

Брусарци

х

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



Личен асистент

Социална  услуга  в

общността  

  

  

  

  

Социална услуга, която се предоставя в семейна среда от лице полагащо постоянни грижи за дете или 

възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен за задоволяване на ежедневните му потребности 

Продължаване на дейността

Община 

Върщец

х не не не Проектно

финансиране

Проект

"Подкрепа за

достоен живот"

- "Алтернативи", фаза 3

ЦНСТ за лица с физически увреждания Осигуряване на подкрепа за социално включване н- капацитет 15 лица Община 

Върщец

х х х х Делегирана от

държавата дейност

Участие на общински служители в обучения х х х х Община Вършец

Участие  на общински служители в семинари х х х х Община Вършец

Участие на служителите от

институциите  в обучения и семинари

х х х х Община Вършец

Дейности по мониторинг и оценка х х х х Община Вършец

Проучвания х х х х Община Вършец

Работа по проекти х х х х Община Вършец

Домашен социален

патронаж

Социална услуга в общността Социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, 

поддържане на личната хигиена и хигиената на жил. помещения, обитавани от ползвателя,

битови услуги и др. Продължаване на дейността 

Вълчедръм Капацитет

60 -120

места

Капацитет

60 -120 места

Местна дейност

1

Обществена

трапезария

Социална услуга в общността Социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за 

хора, които не могат да си я осигуряват сами. Продължаване на дейността  

Вълчедръм Капацитет

50 места

Капацитет

50 места

Фонд "Социално

подпомагане"

8 815.лв. за

периода от 03.01 -

30.04.2012 и 03.01 -

30.04.2013 г.

Домашен помощник

Социална услуга в

семейна среда

Социална услуга, която се предоставя в семейна среда от лице, полагащо постоянни грижи за дете или 

възрастен с трайно увреждане или за възрастни хора с невъзможност за самообслужване 

Вълчедръм Капацитет 30

места

ОП Развитие на

човешките ресурси

Социален асистент Социална услуга в семейна

среда

Социална услуга, която се предоставя в семейна среда от лице, полагащо постоянни грижи за дете или 

възрастен с трайно увреждане или за възрастни хора с невъзможност за самообслужване 

Вълчедръм Капацитет 20

места

ОП Развитие на

човешките ресурси

Център за обществена подкрепа Деца в риск Вълчедръм Капацитет 20

души 

Делегирана от държавата

дейност 

Център за социална рехабилитация и интеграция Лица с увреждания с. Мокреш Капацитет 20

души 

ОП Развитие на

човешките ресурси

Дневен център за възрастни хора  Стари хора, самотно живеещи пенсионери с ниски доходи. Вълчедръм Капацитет 20

души

Делегирана от държавата

дейност 

Социални услуги

Дом за възрастни хора със сетивни

увреждания Специализирана институция

Социални услуги на лица със сетивни увреждания, установени с експертно решение - ТЕЛК - 48

места.

Вълчедръм 48 места 48 места Делегирана от

държавата

дейност

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



Клуб на пенсионера Пенсионери без сериозни здравословни проблеми Вълчедръм с.

Мокреш с.

Разград с.

Долни Цибър

Местни дейности 1300 лв

Клуб на хора с увреждания Хора с увреждания с. 

Септемврийци

Местни дейности 500 лв

Личен асистент

Социална услуга в

общността

Социална услуга, която се предоставя в семейна среда от лице, полагащо постоянни грижи за дете или 

възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му  потребности 

Община 

Вълчедръм

Капацитет 

31 места

ОП Развитие на

човешките ресурси

Развитие на човешките ресурси (обучения,

курсове, семинари) на общинските служители

1000 лв. Общински

бюджет

Домашен социален

патронаж

Лица в нетрудоспособна възраст лица с ТНР над 71%, самотни лица пенсионери над 60 годишна възраст,

деца до 18 годишна възраст с увреждания, самотни

възрастни лица, ветераните от войните, военноинвалидите, добили право на 

пенсия за военна инвалидност, съгласно КСО и лицата с увреждания с ТНР над 90%, определена от

ТЕЛК/НЕЛК

с. Говежда с

обхват всички

населени места

в общината

Местна дейност от

бюджета на общината

Личен асистент 10.01.2011 -

09.03.2012

ОПРЧР, проект "Подкрепа

за достоен живот"

ДДЛРГ деца от 3-6 г. Деца, лишени от родителски грижи, на които се предоставят грижа и подслон в среда, близка до 

семейната

с. Гаврил

Геново

Делегирана от държавата

дейност

ДВХПР Мъже навършили пълнолетие с ЕР на  ТЕЛК, страдащи от психични заболявания, които получават 

социални, здравни, образователни и др услуги в зависимост от нуждите на потребителя

с. Говежда Делегирана от държавата

дейност

Защитено жилище Разработване на проект и кандидатстване по ОП за ремонт на сграда и оборудване. Капацитет с 10

места за пълнолетни лица с психични увреждания, на които ще се предоставят: подслон и ежедневни

грижи, изграждане на умения за самостоятелен живот; социални, здравни, образователни и други услуги

в зависимост от нуждите на потребителя.

финансиране по проект

ЦРСИ Разработване на проект и кандидатстване по ОП за  ремонт на сграда и оборудване. Капацитет 20

места за деца и лица с различен тип увреждания; лица с различни заболявания, които ще ползват

социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,

образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на

индивидуални програми за социално включване

с. Копиловци финансиране по проект

ЦНСИ за деца от 3 до 7 г. Деца, лишени от родителски грижи на които ще се предоставя качествена грижа и подслон и среда,

близка до семейната.

с. Гаврил

Геново

финансиране по проект

КСУ, в който да функционират 3 ЦНСТ: І ЦНСТ

- от 3 до 7 год; ІІ - ЦНСТ - от 7 до 14 г.; ІІІ - от

14 до 18 г.

Разработване на проекти по проекти

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Социални услуги

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



ЦНСТ за деца от 14 до 18 г. Деца, лишени от родителски грижи на които ще се предоставя качествена грижа и подслон и среда,

близка до семейната.

с. Георги

Дамяново

финансиране по проект

Хоспис Медико-социална услуга с капацитет Лица, нуждаещи се от продължително медицинско наблюдение,поддържащо лечение, специфични грижи

за лица с хронични заболявания и медико-социални проблеми, рехабилитация, физиотерапия

с. Георги

Дамяново

финансиране по проект

Дом за възрастни

хора с деменция

Специализирана

институция

 

  

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция,

установена с протокол от ЛКК  и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - продължаване

на дейността

с. Добри дол

общ.Лом, 

ул."Първа"№45

капацитет 

50 

капацитет 50 Делегирана от

държавата

дейност

355 500 лв. 

 

 
Дом за стари хора

Специализирана

институция

  

  

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта 

за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за

социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, 

установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК — продължаване

на дейността 

с. Добри дол,

общ.Лом,

ул."Първа"№45

капацитет 

25 

капацитет 25 Делегирана от

държавата

дейност 

 

 

 Дом за възрастни хора с физически

увреждания Специализирана

институция 

 

  

Специализирана институция, предоставяща   комплекс от социални услуги на лица с физически 

увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - продължаване на дейността

с. Орсоя,

общ.Лом,

ул."Осемнадесе

та"№9

капацитет 

50 

капацитет 50 Делегирана от

държавата

дейност 

 
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост Специализирана институция Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на 

лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрении и др.), установена с експертно 

решение на ТЕЛК/НЕЛК -продължаване на дейността 

Местност 

„Чучурката" -

гр.Лом, 

ул."Извънрегул

ация"

№3

с капацитет

35 

с капацитет

40

Делегирана от

държавата

дейност 

 

 

 
Дом за деца „Милосърдие" Специализирана

институция с капацитет за деца от 3 до 7 г-12 и

за деца от 7 до 18 Г.-50  

Специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 

до 18 г. или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години -реформиране на 

институцията, поетапно намаляване на капацитета

Гр. Лом,

ул."Димитър 

Ангелов"№5

50 50 Делегирана от държавата 

дейност - 323 300        лв. и 

преходен остатък от 2011 

г. - 7 033 лв

Домашен социален патронаж Социална услуга в

общността           

 Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързанис доставка на храна; поддържане на 

личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за 

снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и 

др. -продължаване на дейността 

Гр.Лом, 

ул."Никола 

Първанов"№33

с капацитет

210

с капацитет

210

Месна дейност -общинско

финансиране

Център за временно настаняване Социална

услуга в общността  

Комплекс от социални услуги,     предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване 

продължаване на дейността 

Гр.Лом, 

ул."Каймак 

Чалан"№9

с капацитет

15

с капацитет

15

Делегирана от държавата

дейност 

Дневен център за стари хора Социална услуга в

общността            

Комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през 

деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните, както 

и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти-продължаване на дейността

Гр.Лом, 

ул."Хаджи 

Димитър"

с капацитет

40 

с капацитет

40 

Делегирана от държавата

дейност 

Дневен център за стари хора Социална услуга в

общността           

 Комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през 

деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните, както 

и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти-продължаване на дейността 

С.Ковачица, 

общ.Лом, 

ул."Осма" №42

с

капацитет 

40 

с капацитет

40 

Делегирана от държавата

дейност 

Център за настаняване от семеен тип „Нов дом-

нов шанс" Социална услуга в общността           

 Комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой 

лица-не повече от 15 - продължаване на дейността 

 Гр.Лом, 

ул."Цар 

Симеон"№36А

с капацитет

9 

с капацитет 9 Делегирана от държавата

дейност 

Социални услуги



Център за социална рехабилитация и интеграция

Социална услуга в общността         

Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, 

образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални 

програми за социално включване -продължаване на дейността 

Гр. Лом,

ул."Кирил 

Петров" №1

с капацитет

60 

с капацитет

60 

Делегирана от държавата

дейност 

Обществена трапезария -социална услуга в

общността по проект - продължаване на

дейността 

Социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си 

осигуряват сами 

Гр.Лом ,

кв.Стадиона, 

кв.Младеново,к

в.Моминброд, 

кв.Хумата

с

капацитет 

135 м. 4

с капацитет

135 м. 4

Републикански бюджет -

Фонд "социално

подпомагане"

Домашен помощник - социална услуга в

общността по ОП"РЧР"  

„Домашен     помощник" е лице, предоставящо услуги в домашни условия,  насочени към поддържане  на 

хигиената    на обитаваното жилище, пазаруване  и приготвяне на храна, пране и др. кому нално-битови 

дейности - продължаване на дейността

Гр.Лом, 

с.Ковачица,с.Ст

анево, 

с.Замфир, 

с.Трайково, с.

Сталийска 

махала, с.Добри

дол

с капацитет

40 ДП и

100 

потребител

и 

Проект „Грижа и подкрепа

за нашите деца и

родители в Община Лом"

по ОП"РЧР" - ЕСФ на

стойност 189 925,58 лв 

Личен асистент -социална услуга в общността по

ОГГРЧР" 

„Личен   асистент" е лице, полагащи постоянни  грижи за  дете или възрастен с трайно увреждане, или за 

тежко болен, за задоволяване на  ежедневните му потребности-продължаване на дейността 

Гр.Лом, 

с.Ковачица,с.Ст

анево, 

с.Замфир, 

с.Трайково, с.

Сталийска 

махала, 

с.Сливата, 

с.Долно Линево

с капацитет

47 ЛА и 47

потребител

и 

Проект „Подкрепа       за 

достоен живот" по 

ОП"РЧР" -ЕСФ на 

стойност 127 800 лв

Личен асистент -социална услуга в общността по

НП 

„Личен   асистент" е лице, полагащи постоянни  грижи за   дете или възрастен с трайно увреждане,  или 

за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности - продължаване на дейността и 

увеличаване на капацитета

 Община Лом с капацитет

40 ЛА и 40

потребител

и 

с капацитет

40 ЛА и 40

потребители 

НП„Асистенти на       хора 

с увреждания"-

републикански бюджет Д 

„БТ" 

Приемна грижа Отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено   в семейство на роднини или  

близки или в приемно семейство-продължаване на дейността 

Община Лом Републикански бюджет от 

АСП-МТСП 

Център за настаняване от семеен тип за деца от

3 до 7 г. Социална услуга в общността по проект 

Комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за  ограничен  брой  

лица-не повече от 15 - продължаване на дейността като делегирана от   държавата   дейност   от 

01.05.2012  г.  с увеличаване на капацитета-12

Гр.Лом, 

ул."Шести 

Септември"№1

с капацитет

10 и

преминаван

е като

делегирана 

от 

държавата 

дейност с

капацитет 

12 

с капацитет

12 

Делегирана от държаваат 

дейност



Център за ранна интервенция на уврежданията  Социална услуга в общността по проект Одобрено  проектно предложение по „Проект за социално  

включване"към МТСП Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване  на бедността 

сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие.Чрез  подобряване на готовността на децата за 

включване в образователната система и подкрепата за формиране  на родителски умения сред узвимите 

групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.     Подпомагане 

на  физическото и психическото здраве на децата  -0 до 7 год. от рискови групи в община 

Гр.Лом 

Ул."Неофит 

Бозвели"№4

с капацитет

40 

с капацитет

40 

Проект «Община Лом-в 

грижа за децата» по 

„Проект за социално 

включване"към МТСП на 

стойност 676,760 лв., с 

финансиране от 

Световната банка 

Център за настаняване от семеен тип Социална

услуга в общността           по проект  

Одобрено  проектно предложение по схема ВС161РО001/1.1-12/2011 "Подкрепа за 

деинституционализация  на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск" по Оперативна 

програма            „Регионално развитие". Основната цел е да се осигури       подходяща и ефективна 

социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне  на  нов  тип резидентни и съпътстващи услуги 

в общността, които да заменят  институционалната грижа.

Гр.Лом 

Ул."Бозвели"

с капацитет

12+2

с капацитет

12+2

Схемата за безвъзмездна 

финансова помощ се 

реализира с финансовата 

подкрепа на Европейския 

съюз, чрез Европейския 

фонд за регионално 

развитие-на стойност 802 

767,83 лв.

Участие на общински служители в обучения

Участие  на общински служители  в курсове

Участие на общински служители в семинари

Центрове/звена за услуги в домашна среда

Социална услуга в общността 

Кандидатстване с проектно предложение по Схема ВС051РО001-5.1.04 „Помощ в дома",

Приоритентна ос5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика". Операцията цели да

създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна

среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от

социална изолация.

гр.Лом и

прилежащите 

села

Схемата за безвъзмездна 

финансова помощ се 

реализира с финансовата 

подкрепа на Европейския 

съюз, чрез Европейския 

социален фонд по 

ОП»РЧР» с максимална 

стойност 250 000 лв.

Защитено жилище Социална услуга в общността

 

Включване на Община Лом в реализирането на проект ВС 051РО001-6.2.13 „Развитие на система за

планиране и предоставяне на социални услуги на регионално ниво" и дейност 3 „Изготвяне на

анализ за степента на готовност на местно равнище за социално включване на лица от целевата група по

операция „Живот в общността", както и идентифициране на конкретни населени места, в

които да се създадат необходимите социални услуги да се приложи модела на практика"

гр.Лом Схемата за безвъзмездна

финансова помощ се

реализира с финансовата

подкрепа на Европейския

съюз, чрез Европейския

социален фонд по

ОП»РЧР» с максимална

стойност 300 000 лв.

Домашен социален патронаж

Социална услуга в общността 

 Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна с. Медковец

ул."Г.Димитров

" 26

капацитет 

120 места,

патрониран

и 163

Местна дейност 

Обществена трапезария

Социална услуга в общността 

Социална услуга,  насочена към задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я 

осигуряват сами капацитет 

с. Медковец

ул."Г.Димитров

" 26

54 места Фонд "Социално

подпомагане" МТСП 

Социални услуги

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа



Личен асистент

Социална услуга в общността 

Социална услуга, която се предоставя в семейна среда от лице, полагащо постоянни грижи за дете или 

възрастен с трайно увреждане, които не могат  да  задоволят жизнените си потребности. 

Община 

Медковец

Националн

а  

програма"А

ХУ"- 11 ЛА

Проект 

"Подкрепа 

за достоен

живот" -26

ЛА 

Национална програма

АХУ Проект "Подкрепа за

достоен живот"  

Дневен център за

стари хора

Социална услуга в

общността  

Социална услуга в общността, която предоставя комплекс от дейности /предоставяне  храна;  здравна 

профилактика; организиране на занимания по интереси; провеждане на беседи, дискусии; честване 

рождени и  именни дни;културни мероприятия, целящи  подобряване качеството на живот и интегриране 

на самотноживеещите  хора  в обществото

с.Медковец

ул."Дано

Опинчев"44

капацитет 

20 души 

Делегирана от държавата

дейност 

Алтернативни СУ:

Клубове на инвалида и

пенсионера  

  

  

Социална услуга за осъществяване на социални  контакти,  срещи, беседи, развлекателни инициативи. с. Медковец

с.Расово

с.Аспарухово

Собствени приходи

Сдружение в общест

вена полза"Общинска

организация на СИБ

Медковец"  

Организация за работа в полза на хората с увреждания Община

Медковец

Членски внос,

стопанска

дейност, дарения 

Информационно-

консултантски център

за възрастни и ХУ 

Консултиране и съвети за права и възможности; техническа помощ при подготовка на документи и

молби; помощ при транспортиране на стари хора и ХУ за подаване на молби, издаване документи и др. 

с.Медковец Местна дейност 

Рехабилитационен

център  

Оборудван с апаратура за

рехабилитация и фитнес

с.Медковец Собствено

заплащане 

  

Център за обществена подкрепа

Социална услуга     в общността

Превенция на изоставянето /превенция на нежелана и ранна бременност,повишаване половата култура,

консултиране, посредничество; програма за семейно планиране/; Услуги в подкрепа на роднини и близки

за поемане на грижата за детето /кампании за приемни родители/. Превенция от отпадане от училище

/консултиране, обучение в социални умения; образователни програми и извънучилищни дейности и

осмисляне на свободното време и училищна подкрепа/. Обучение в умения на самостоятелен живот и

социална интеграция на младежи, напускащи СИ. Подкрепа на деца с отклоняващо се поведение

/консултиране на деца и семейства, програми за превенция на отклоняващото се поведение; програми за

свободното време/. Превенция на зависимости. Подкрепа на деца, претърпели насилие, и техните

семейства - психологическо консултиране. 

с. Медковец

ул."Г.Дими-

тров"26

Проект

Дневен център за стари хора

Социална услуга в общността 

Предоставя комплекс  от дейности :предоставяне храна; здравна профилактика; организиране  на 

занимания по интереси; провеждане на беседи, дискусии; честване рождени и именни дни;културни 

мероприятия, целящи подобряване качеството на живот и интегриране на самотноживеещите хора в 

обществото.

с. Расово

ул."Г.Димит 

ров" 53

Проект

Домашен помошник-ОПРЧ

Социална  услуга в общността 

Комплекс от услуги в домашни условия, насочени към организиране на бита -поддържане на хигиената 

на обитаваното жилище, пазаруване, приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности 

Община 

Медковец

Проект

„Помощ в дома" към домашен социален

патронаж

Социална услуга в общността 

Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с поддържане на личната хигиена и 

хигиена на помещенията, обитавани от ползвателя; административни и битови услуги и др. 

Община 

Медковец

Проект



Дом за стари хора и хора с увреждания

Специализирана социална услуга 

Комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на 

потребителите през деня - предоставяне на храна, здравна профилактика, организиране на занимания по 

интереси, провеждане на беседи, срещи, културни мероприятия, помощ при извършване на 

административни услуги. 

с.Аспарухово Проект - II фаза 

Дейности на

МКБППМН  

Ранна профилактика на детската и младежка престъпност, състояща се в изнасяне на пофилактични

беседи по училищата, индивидуални мероприятия  със  застрашени

подрастващи  и  техните  родители, настойници или попечители

Община

Медковец

Държавен

бюджет

Здравен медиатор Посредничество за достъп до здравни услуги в ромските квартали. Профилактика за деца и възрастни,

участие в превенция на изоставянето, дейности в подкрепа на майчинството. 

Община 

Медковец

Държавен

бюджет

Превенция на всички

форми на насилие и

подкрепа на жертви на

насилие. 

  

Образователни кампании и програми в детските градини и училища, насочени към превенция

на агресивно поведение сред децата, развитие на познание на насилието и сигнали в случаи на насилие.

Община 

Медковец

Общински

бюджет

Участие в програми за

консултиране и достъп

до заетост  

Провеждане на мотивационни курсове,консултиране и оказване подкрепа за реализация на трудовия

пазар.

Община

Медковец

Бюджет ДБТ,

ОПРЧР 

  

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

- Социална услуга в общността 

Превенция на изоставяне; Подкрепа на семейството при отглеждане на детето; Работа с деца и родители

за връщане в училище, Консултации; Семейни конференции; Услуги за деинституционализация;

Реинтеграция в семейна среда. Специализирано звено за Ранна интервенция на изоставяне на новородени

деца; Развиване на Приемна грижа на областно ниво; Осигуряване на семейна среда за деца, лишени от

родителска грижа; Превенция на изоставянето Превенция на насилието. 

Монтана ул.

"Извора" №30

Капацитет -

70 места

Делегирана държавна    

Кризисен център -

Социална услуга в общността -резидентен тип

консултиране. 

Психологическо Социално информиране  и консултиране. Семейно консултиране. Посредничество и 

застьпничество чрез други служби. Оценка на нуждите и изготвяне на индивидуален план Обучение за 

родителски умения и         семейно планиране. Практическа подкрепа. Работа по подкрепящата      

система  на семейството. Директна работа с дете. Срещи и   контакти на детето  и  семейството  му. 

Семейна подкрепа след реинтеграция на  детето. Изграждане на умения за самостоятелен живот. 

Задоволяване на образователни, здравни и др. потребности. 

Монтана ул.

"Извора" №30

Капацитет -

10 места

Делегирана държавна    

Център за настаняване от семеен тип за деца от

3 - 7 години 

Предоставяне на подслон и ежедневни грижи за деца в среда, близка до семейната Делегирана държавна

Разкрита със заповед на

АС № 137/02.02.2012 г.    

Дневен център за деца и младежи с умствени

увреждания -ДЦДМУ 

Социална услуга в общността Консултиране, дневна, грижа, рехабилитация, логопедична помощ, 

информиране и обучение, медицински грижи. 

Монтана ул.

"Ал. Батенберг"

№ 38

Капацитет -

36

Делегирана държавна    

ДЦ-към

дмсгд 

Превенция на изоставянето Консултиране.дневна, грижа рехабилитация, логопедична помощ, 

информиране и обучение, медицински грижи за деца от 0 до 3 години с увреждания. 

Масови детски градини и училища Програми за интегриране на деца  с увреждания в масови детски градини и в масови училища

Образователни програми и инициативи на

общини, НПО, училища, МОМИ) 

Разработване на механизъм или процедура за координация на областно   ниво между РДСП, РИО и 

общините; Мобилни групи за проверка на училищната посещаемост

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Социални услуги



Личен асистент

- Социална услуга в общността по нац. програма 

Грижи в семейна среда на деца; предоставяне  на алтернативен избор за професионално развитие на 

семейства с дете с трайно увреждане.

Здравни медиатори Посредничество за достъп до здравни услуги в ромските общности, Профилактика за деца и възрастни; 

участие в превенция на изоставянето, дейности в подкрепа на майчинството 

Капацитет -

завишен - 2

бр.

Дневен център за стари хора

Социална услуга в общността   

Дневни и почасови грижи Медицинска и социална рехабилитация Монтана 

ул."Иван Вазов" 

№ 4

Капацитет -

24

Държавно делегирана

дйност

Дневен център за възрастни с умствени

увреждания

Консултиране,дневна,грижа за възрастни с умствени увреждания

Социална услуга в общността ,рехабилитация, логопедична помощ, информиране и обучение, 

медицински грижи Трудотерапия 

Монтана Ул.

"Ал. Батенберг"

№ 38

Капацитет -

12 -

завишен с

още 8 места

Капацитет -

завишен - 2

бр.

Държавно делегирана

дйност

Център за временно настаняване

Социална услуга в общността-резидентен тип   

Подслон, храна; Активно посредничество за намиране на работа, разширяване на капацитета Монтана ул.

"Иван Вазов" №

4

Капацитет -

15

Държавно делегирана

дйност

ДМСГД Медико-социална услуга Трансформиране; постепенно намаляване на капацитета с 85% (поне с 20% за 

първата година) и постепенно закриване чрез договаряне с МЗ 

Капацитет -

100 места

Трансформиране ;

постепенно намаляване на

капацитета с 85% (поне с

20% за първата година) и

постепенно закриване чрез

договаряне с МЗ 

ДЦДУвДМСГД Реинтеграция в семейството и превенция; Дневна грижа Капацитет 

10 места

В бюджета на ДМСГД 

ДВФУ- с. Горна Вереница

Специализирана институция 

24 часова грижа - медицинска, битова ,социална с. Горна

Вереница

Капацитет -

42 места 

Държавно делегирана

дйност

Преходно жилище -ДВФУ

социална услуга в общността-резидентен тип 

Постепенно извеждане на лицата от дома; Изграждане на умения за самостоятелен живот; Капацитет -

8 места

Държавно делегирана

дйност

Личен асистент

Социална услуга в общността по национална

програма 

Осигуряване на грижи в семейна среда на старите хора, нуждаещи се от постоянно обгрижване в 

ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на лицето от семейството, което го обгрижва 

Оперативна програма — 

"Развитие на човешки 

ресурси"

Социален асистент -

Социална услуга в общността по нац. програма 

Осигуряване на грижи в семейна среда на самотни стари хора, които поради различни ограничения от 

здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален 

тип грижи.

Домашен социален патронаж

Социална  услуга в общността  

 Дейности за доставка на храна. Мобилна услуга за обхващане на селата Разширяване на традиционните 

дейности на патронажа към обгрижване в дома, посредничество, помощ в домакинството и пр., според 

конкретните условия, ресурси и възможности на всяка община. 

Монтана 

Филиал 

Смоляновци и

населени места

на територията

на общината

Капацитет -

350 места

Местна дейност

Защитено жилище за лица с психични проблеми

Социална услуга

ддд-

резидентен тип 

Планов 

капацитет -

8 места

Проект -

ОПРЧР 

Регионално 

развитие

Отказ от АСП. Мотив -

Решение № 668 от

07.09.2011 г.

Приемна грижа Отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в приемно семейство



Личен асистент - Социална услуга в 

общност/па по нац. програма  

  

Грижи в семейна среда на деца; предоставяне   на   алтернативен избор  за професионално развитие на 

семейства с дете с трайно увреждане.

Общектвена трапезария

/Социална услуга в общността Капацитет 

Социална услуга насочена към задоволяване на потребностите от храна на лица които не могат да си я 

осигуряват сами. 

60 места Проектна дейност 

Участие на служители  заети в сферата на соц. 

услуги в: обучения, курсове, семинари

Специализирани обучения

на персонала в ДЦДМУУ,

ДЦВУУ и КСУ

„И аз  имам семейство" Провеждане на кампания за информиране на обществото; Осъществяване на информационни срещи;

Набиране на кандидати -Провеждане на обучение на кандидатите; Проучване и оценяване на кандидат-

приемни родители; Провеждане на интервю с двама поръчители; Провеждане на интервю с други

членове на домакинството и/или децата; Изготвяне на социално-оценъчен доклад; Осъществяване на

напасване; Извършване на подготовка по настаняване; наблюдение и подкрепа Осигуряване на

поддържащи допълнителни обучения и супервизия на приемните семейства от специалистите от ОЦПГ.

Очаквано         

— 

делегирана 

държавна 

дейност

АСП бенефициент   по 

проекта

Център за настаняване от семеен тип

- за деца с

увреждания от 0-

7г

-за клинично здрави 3-10 г.

- за клинично

здрави 10-14 г.

- за клинично

здрави 14-18 г.

социална услуга в

общността-

резидентен тип

Сключен договор по ОП

„Регионално развитие" на

28.12.2011 г. за

изграждане на з ЦНС и

едно защитено жилище.

Проект „Посока : Семейство" Деинституционализация на деца от ДМСГД Фаза

формиране 

на 

мултидисци

пл арен

екип.

МЗ. 

Домашен социален патронаж Социална услуга за приготвяне и доставка на храна в дома на ползвателя. Разширяване на дейностите

по предоставяне на социалната услуга, чрез създаване на „Звено за услуги в домашна среда",

представляващо общинско социално предприятие доставчик на иновативни услуги , насочени към

осигуряване  на  почасова помощ на самотни възрастни и стари  хора и такива с увреждания. 

гр.Чипровци с

обхват всички

населени места

на общината

Проект по ОП „РЧР",

Схема ВС051РО001-5. 1.

04 „Помощ в дома" 

Социални услуги

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



Обществена трапезария  Социална услуга  за предоставяне  на  безплатна храна за обяд/супа, основно ястие и хляб/ на 

определени целеви групи- Лица без доходи; Самотно   живеещи лица и семейства, получаващи 

минимални пенсии;Лица на месечно подпомагане  по реда и условията на чл.9 от ППЗСП; 

гр.Чипровци с

обхват всички

населени места

на общината

Капацитет -

85 

потребители 

(*) услугата

ще се

предоставя 

при наличие

на 

финансиране 

от МТСП

Фонд „Социално

подпомагане"  към МТСП 

Социален асистент Социална услуга, оказвана от лице, предоставящо комплкс от услуги, насочени към социална работа и 

консултации на потребителите, свързани със задоволяване на потребностите от организация на 

сободното време и осъществяване на контакти

Община 

Чипровци

18 

потребител

и януари -

март

ОПРЧР Проект "Социална

активност за достоен

живот2"

Домашен помощник Осигуряване на грижи в семейна среда, насочени към поддържане на санитарно-хигиенните условия на 

дома , пазаруване, приготвяне на храна.

Община 

Чипровци

55 ОПРЧР Проект "Социална

активност за достоен

живот2"

Личен асистент Осигуряване на грижи в семейна среда на старите хора, нуждаещи се от постоянно обгрижване в 

ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на лицето от семейството, което го обгрижва 

Община 

Чипровци

ОПРЧР Проект "Подкрепа

за достоен живот"

Клуб на пенсионера Социална услуга  за организиране свободното време на пенсионерите гр.Чипровци 

с.Мартиново 

с.Железна 

с.Превала с.

Митровци

Местна дейност към

общинския 

Участие на общински служители в

обучения, курсове и семинари

Център за социална рехабилитация и интеграция Разработване и кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие" или по друга програма за 

ремонт и оборудване на сградата на бившата ДГ и училище в с.Железна за изграждане на ЦСРИ с капацитет 20 

места /ЦСРИ  ще бъде Комплекс от социални услуги, свързани  с извършване  на рехабилитация, социално-правни 

консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални 

програми за социално включване./

с.Железна Финансиране по проект

Защитено жилище за лица с психични разстройства Разработване и кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие" или по друга програма за 

ремонт и оборудване на сградата на бившата ДГ в с.Превала за изграждане на Защитеното жилище с капацитет 6 

места. /Защитеното жилище е социална услуга за предоставяне на подслон и ежедневни грижи, изграждане на 

умения за самостоятелен живот; социални, здравни, образователни и други услуги в зависимост от нуждите на 

потребителя./

с.Превала Финансиране по проект

Дом за стари хора /с малък капацитет/ Разработване и кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие" или по друга

програма за ремонт и оборудване на сградата на бившето училище в с.Превала за изграждане на дом за

стари хора с капацитет 20 места. /Услугата ще подобри условията за живот на стари хора- чрез

предоставяне на битови и здравни грижи, осигуряване на възможност за общуване, приготвяне на храна

и запълване на свободното време./

Финансиране по проект

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



Хоспис медико-социална услуга Разработване и кандидатстване  по проект за разкриване на социалната услуга с капацитет - 20 места и 

местоположение  - гр.   Чипровци. /Хосписа ще осигури грижа за болните, нуждаещи се от продължително лечение 

в домовете им, или ако проекта включва ремонт и оборудване на сграда - сградата на поликлиниката в гр. Чипровци. 

Основни дейности-  продължително медицинско наблюдение, поддържащо   лечение, специфични грижи за  лица с    

хронични заболявания и медико - социални проблеми, рехабилитация  и физиотерапия. 

(*) услугата

ще се

предостая 

при 

утвърждаване

то й като

държавна 

делегирана 

дейност 

отМФ

Община   Чипровци   чрез 

МФ

Домашен социален патронаж Социална  услуга  

в общността

Комплекс от социални    услуги, предоставяни  по домовете, свързани с доставка на храна; 

Продължаване на дейността 

с. Якимово капацитет 

120 места,

планирани 

130.

Местна дейност 

Личен асистент Социална  услуга  в общността Социална  услуга, която се предоставя в семейна среда от лице     полагащо постоянни   грижи за дете 

или възрастен с трайно  увреждане, или за тежко болен за задоволяване на ежедневните му потребности. 

Община 

Якимово

Нова СУ -

назнач. 16

ЛА

Проектно финансиране 

Проект "Подкрепа       за 

достоен живот " -ВС   

051РО001-5.2.09 

"Алтернативи"

Участие на служителите в институциите в

обучения  и семинари

Партньори по ОПРЧР-лични асистенти,срок на 

проекта до 3 септември 2012г.

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Социални услуги



Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Изпълняваща 

организация, 

отговорник

#VALUE!

Социални услуги

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана

Годишен план за действие по изпълнението на 

Планов период 01.01.2015 – 31.12.2015 г.



Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Община Берковица

Държавна агенция

закрила на детето

Община Берковица

Община 

Бойчиновци

Община 

Бойчиновци

Община 

Бойчиновци

Община 

Бойчиновци

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Социални услуги

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Община 

Бойчиновци



дирекция 

"Социално 

подпомагане"

Община Брусарци

дирекция 

"Социално 

подпомагане"

Община Вършец

Сътрудничество и екипна работа на отговорните служители от ДСП, МКБППМН, КЗД и училищните ръководство по превенция на насилието над и между деца

Сътрудничество с ДСП - Брусарци при оценка на потребностите на лицата, ползващи социални услуги

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Екипна работа с училищните ръководства, общопрактикуващите лекари, ДСП, ДБТ, Полиция, ОПЛ и др. в изпълнение на политиките и дейностите заложени в Общинския план за закрила на детето.

Община Вършец

Община Брусарци

Социални услуги

Консултиране на гражданите по проблеми свързани със социално-битовото съществуване с цел превенция на социалното отчуждаване

Съвместна работа с дирекция "Бюро по труда" по дейности, свързани с осигуряване на социално-икономическата защита с цел превенция на социалното изключване 

Екипна работа с училищните ръководства, общопрактикуващите лекари, ДСП, ДБТ, Полиция, ОПЛ и др. в изпълнение на политиките и дейностите заложени в Общинския план за за подкрепа на интегрираните политики.

Социални услуги

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



Община Вършец

Община Вършец

Община Вършец

Община Вършец

Община Вършец

Община Вършец

Община Вършец

Община Вършец

Община Вълчедръм

Община Вълчедръм

Община Вълчедръм

Община Вълчедръм

Община Вълчедръм

Община Вълчедръм

Община Вълчедръм

Социални услуги

Община Вълчедръм

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



Община Вълчедръм

Община Вълчедръм

Община Вълчедръм

Община Вълчедръм

Община Георги

Дамяново

Община Георги

Дамяново

Община Георги

Дамяново

Община Георги

Дамяново

Община Георги

Дамяново

Община Георги

Дамяново

Община Георги

Дамяново

Община Георги

Дамяново

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Социални услуги

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



Община Георги

Дамяново

Община Георги

Дамяново

Община Лом

31 щ.бр.

Община Лом

Община Лом

Община Лом

Община Лом 

Община Лом 

Община Лом 

Община Лом 

Община Лом

Община Лом 

Социални услуги



Община Лом 

Община Лом 

Община Лом

Община Лом

Дирекция 

„Социално 

подпомагане"

Дирекция 

„Социално 

подпомагане-

озд

Община Лом



Община Лом

Община Лом

Община Лом

Община Лом

Община Лом

Община Лом

Община Лом

Община Медковец

Община Медковец

Социални услуги

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа



Община Медковец

Община Медковец

Сдр. в обществена

полза

Община Медковец

Община Медковец

 Община Медковец

 Община Медковец

 Община Медковец

 Община Медковец



Община Медковец

 Община

Медковец

 Община

Медковец

 Община

Медковец

Дирекция"Бюро

по труда"

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Социални услуги



Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

МЗ. Няма

официална 

корекция на

капацитета. Факт е

малкия брои на

настанените в

момента деца - 36
МЗ

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Община Монтана

Дирекция

„Социално

подпомагане"



Дирекция

„Социално

подпомагане"

Община Монтана

Община Монтана - 

партньор

Община Монтана 

МЗ

Община Чипровци

Социални услуги

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



Община Чипровци

Община Чипровци

Община Чипровци

Община Чипровци

Община Чипровци

Община Чипровци

Община Чипровци

Община Чипровци

Община Чипровци

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)



Община Чипровци, 

съвместно с МЗ

Община Якимово

Община Якимово

Организирани от

АСП и Фонд."ЧР и

връзки с

обществеността"

Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други)

Хоризонтални политики, мерки за социално включване

Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа

Социални услуги


