
 
 

О Т Ч Е Т 
 

По изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги 
в община Брусарци -2014 г. 

 
 
І. Социални услуги реализирани в община Брусарци през отчетния период: 
 

1. Домашен социален патронаж- капацитет 120 бр. потребители. Тенденция е 
през последните четири години капацитетът системно да е значително под 
потребностите  и реалния брой потребители да е с  до 40% по –висок. 
Средномесечния брой потребители през 2014 г. е 181 лица. Единствената 
предоставяна услуга е приготвяне и разнос на храна по домовете. 

2. Дейност „Личен асистент” по НП”АХУ”. Услугата се предоставя от Дирекция 
„Социално подпомагане” . Всеки личен асистент обслужва едно лице от 
домакинството по 5 часа дневно. Броят потребители и съответно лични 
асистенти към 31.12.2014 г. е 12. 

3. Дейност „Личен асистент” по ОП”РЧР” Проект „Подкрепа за достоен живот”. 
С допълнителни споразумения срокът на предоставяне на услугата се 
удължаваше и проектът приключи на 31.12.2014 г. 13 асистенти обслужваха по 
един потребител / 6 или 4 часа дневно/.  6 от асистентите обслужваха по две 
лица / предвид прилагане принципа на класиране/ в рамките до 8 часа дневно. 
Към 31.12.2014 г. броят асистенти е 19, а броят потребители – 25. Социалната 
услуга включва разнообразен вид дейности: помощ при лична хигиена; помощ 
при подръжка на бита; приготвяне на храна и помощ при хранене; пазаруване; 
придружване на лицата при излизане извън дома и осъществяване на 
социални контакти; помощ при прием на лекарства и др. 

4. Дейности по закрила на детето: 
 Развитие на приемната грижа – настаняване на деца в семейство на близки и 

роднини: Към 31.12.2014 г. децата спрямо, които е предприета мярка за 
закрила „настаняване в семейство на роднини” са 16. В мнозинството от 
случаите това са деца, за които родителят/родителите трайно не полагат 
адекватни грижи и оставането им в биологичното семейство би било рисково 
за тяхното нормално развитие и несъстоятелно по отношение на 
удовлетворяване на потребностите им. 

 Развитие на приемната грижа  - професионално приемно родителство. Към 
31.12.2014 г. на територията на общината са утвърдени 27 приемни 
родители/семейства. Същите са вписани в регистъра на приемните родители, 
съгласно нормативните изисквания.  Настанените деца в приемни семейства 
към 31.12.2014 г. са 18. Това са деца, които са изведени от специализирани 
институции, като немалка част от тях са вписани в регистрите за подлежащи 
на осиновяване.  

 Към 31.12.2014 г. спрямо 49 деца на територията на общината е предприета 
мярка за закрила в семейна среда по чл.23 от ЗЗД. Предприетите мерки са 
предимно консултиране на родителите, оказване на психологическа и 
мотивационна подкрепа, педагогическа и правна помощ, съдействие за 
подобряване на жилищно-битовите условия и др. 



 
ІІ. Нереализирани и неприключили дейности: 

 След решение на Общински съвет Брусарци за даване съгласие за разкриване 
на нова социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа” 
Кметът на общината извърши своевременно всички действия, визирани в 
решението. До края на 2014 г. не получихме разрешение от ИД на АСП за 
разкриване на социалната услуга. 

 Не се реализираха някои дейности от Плана за подкрепа на интеграционните 
политики. Основните причини за това са липсата на заложени средства в 
общинския бюджет и фактът, че някои дейности трябваше да се извършат от 
ЦОП, който не се случи. 

 
 
 ІІІ. Други дейности в подкрепа на развитието на социалните услуги: 
 

1. Ефективно сътрудничество с Дирекция „СП” Брусарци при оценка на 
потребностите от социални услуги в общността. 

2. Сътрудничество между МКБППМН при община Брусарци и отдел „Закрила 
на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” по проблемите на детското 
насилие. 

3. Добра съвместна дейност между Община Брусарци и Дирекция „Бюро по 
труда” филиал Брусарци в процеса на осигуряване на временна заетост на 
безработни лица. 

4. Многобройни консултации на граждани по социални проблеми: достъп до 
програми за заетост, достъп до социални услуги, проблеми по правата на 
детето, в областта на социалното осигуряване, правна помощ и др. 

  
 
ІV. Изводи и препоръки: 
 
През отчетния период все още се наблюдава недостиг на социални услуги в 
общността, които да отговарят адекватно на потребностите на населението. 
Въпреки това мащабно развитие има в процеса на приемната грижа, който следва 
и да се насърчава.  
Следствие на констатираните обстоятелства и направените изводи се препоръчва: 

 Да се изисква от Дирекция „Социално подпомагане”Брусарци да изготви 
актуален анализ на състоянието и потребностите за развитие на социалните 
услуги в общността, на територията на община Брусарци. 

 При актуализация на бюджета за 2015 г. да се предвидят минимум средства 
за реализация на някои от дейностите в Плана за подкрепа на 
интеграционните политики и Програмата за закрила на детето.  
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Соц.р-к А.Тодоров                                        Зам.кмет Н.Димитрова 

 


