ОДОБРЯВАМ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ №1/17.06.2019 г.
от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и
оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе
2016-2020 г. (ЗМО)
В Областна администрация Русе постъпиха писма от г-н Пламен Стоилов – кмет
на Община Русе (наш вх. №37-00-6/25.04.2019 г.) и г-н Валентин Атанасов – кмет на
Община Сливо поле (наш вх. №48-00-1/08.05.2019 г.), съдържащи предложения за
промени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 20162020 г. Същите са одобрени от съответните общински съвети.
На основание чл. 15 от Вътрешните правила за работа на ЗМО, беше стартирана
процедура за неприсъствено приемане на решения. До всички членове на ЗМО беше
изпратено писмо изх. №48-00-1/28.05.2019 г., съдържащо проект на решения. Съгласно
чл. 15, ал. 2 от Вътрешните правила за работа на ЗМО решението е прието, ако е
подкрепено от две трети от членовете.
В поставения в писмото срок до 10.06.2018 г. постъпиха 8 бр. писма,
подкрепящи проекта на решения. Предвид чл. 15, ал. 3 от Вътрешните правила,
съгласно който при отсъствие на писмено становище в посочения срок, предложението
се счита за прието, ЗМО приема следните
РЕШЕНИЯ:
А. Звеното за мониторинг и оценка приема предложените от Община Русе
промени, както следва:
I. Приоритетно направление 1 Развитие на услуги в общността за превенция
на социалното включване и изoлацията.
1. Специфична цел 1.3. Предоставяне на социалните услуги за подкрепа на
социалното включване на децата с увреждания.
1.1 Мярка 1.3.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и
социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.
Дейност 1.3.2.3. Извършване на рехабилитация и работа с родители в дневните
центрове за деца с увреждания – текстът по пето тире се допълва с ново изречение със
следния текст: „Във връзка с предоставяне на социалната услуга и спецификата в
самата база, в която се предоставят дейности е предвидено социалната услуга да се
профилира само за деца и да се предоставя като Дневен център за деца с увреждания, с
капацитет 20 места“.
1.2. Мярка 1.3.3. 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.
Дейност 1.3.3.2. Продължаване и утвърждаване на дейността на Дневен център
за деца и/или младежи с увреждания – след текста под второто тире се добавя нов абзац
със следния текст: „Във връзка с предоставяне на социалната услуга и спецификата в
самата база, в която се предоставят дейности е предвидено социалната услуга да се
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профилира само за деца и да се предоставя като Дневен център за деца с увреждания, с
капацитет 20 места“.
Дейност 1.3.3.5. Продължаване и утвърждаване на дейността на Дневен център
за деца и младежи с увреждания седмична грижа се добавя текста „Във връзка със
спецификата за предоставяне на социалната услуга и самата материална база, в която се
предоставят дейности е целесъобразно социалната услуга да се профилира само за деца
и да се предоставя като „Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа“,
програма „Ранна интервенция” с капацитет 10 места.
2. Специфична цел 1.4. Предоставяне на социалните услуги за подкрепа на
включването и реализацията на лицата с увреждания.
2.1. Мярка 1.4.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за
подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.
Дейност 1.4.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни
грижи за деца и лица с увреждания и самотни стари хора – добавя се нов абзац със
следния текст: „Предоставяне на лична помощ“ – Регламентира се в Закона за личната
помощ, Закона за социалните услуги. Установеният механизъм за лична помощ се
основава на държавна финансова подкрепа, индивидуални потребности и личен избор
на хората с увреждания. Въз основа на изготвени от АСП оценки на потребностите,
съгласно Закона за хората с увреждания, тези лица с увреждания ще получат определен
брой часове, съобразно степента на зависимост. След 01.09.2019 г., след получаване на
съответната оценка на потребностите от АСП, лицата с увреждания ще могат да се
обърнат към Общината, като в 7-дневен срок от постъпването на документите и
проверка на съответствието с изискванията на закона, ще бъде сключвано
споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на услугата. В споразумението
ще се определя реда и срока за предоставяне на личната помощ, както и правата и
задълженията на страните при сключването му. Кметът или съответния доставчик (при
възлагане на услугата), ще сключат трудов договор. Ще се води регистър на
ползвателите и асистентите на лична помощ за съответната община. Ще се изготвят
ежегодни отчети за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене,
брой ползвани часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ, както и
анализ и оценка на постигнатите цели при предоставяне на личната помощ.
3. Специфична цел 1.5. Създаване на социални услуги за подкрепа на
социалното включване и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи,
безработни и хора със зависимости.
3.1. Мярка 1.5.1. Развиване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване
на последиците от рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни.
Дейност 1.5.1.2. Продължаване на дейността на двата Приюта за деца до
30.04.2017 г. вкл. и Приют за лица в Русе, добавя се текста „Предвид спецификата на
социалната услуга, след анализ и при трайно незапълване на капацитета й, е възможно
редуциране на капацитета и/или промяна на вида услуга в „Център за временно
настаняване”.
3.2. Мярка 1.5.2. Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на
хора с психични разстройства и деменция.
Дейност 1.5.2.2. Продължаване на дейността на трите центъра за настаняване от
семеен тип в Русе, думата „трите“ се заменя с „четирите“.
3.3. Мярка 1.5.3. Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на
хора с умствена изостаналост.
Нова Дейност 1.5.3.4. Създаване на един ЦНСТ за пълнолетни лица с умствени
увреждания. Добавен е и текста: „На база анализ на социалните услуги в Община Русе е
изведена необходимостта от разкриване на ЦНСТ за пълнолетни лица с умствени
увреждания.”.
2

II. Tаблици на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Русе (2016-2020 г.) – правят се следните промени в редовете:
1. Таблица „Преки резултати и индикатори за изпълнението на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в община Русе“, „Обобщена таблица за
планираните услуги в Община Русе“ – добавени са нови редове 19 и 20 със съответната
конкретика в колоните, както следва:
1.1. Ред 19 „Предоставяне на лична помощ“, колона „Местоположение“ –
„Община Русе“, колона „Период на включване” „2019, 2020“, колона „Източник на
финансиране“ – „АСП, чрез Община Русе“, колона „Изпълняваща организация“ –
„Община Русе“.
1.2. Ред 20 „ЦНСТ за пълнолетни лица с умствени увреждания“, колона
„Местоположение“ – „гр. Русе“, колона „Период на включване” „2019, 2020“, колона
„Източник на финансиране“ „Проучване на сграден фонд; Проектно финансиране”
колона „Изпълняваща организация“ – „Община Русе“.
2. Таблица „Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската
Стратегия“, „Оперативен план по общини с времеви график за изпълнение на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 2016-2020 г.“ се
допълват, както следва:
2.1. Ред 7 „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ в колона
„Изпълняваща организация“ е допълнен текста „доставчик след конкурс“.
2.2. Ред 8 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа се
променя вида на услугата „Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа.
2.3. Ред 21 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания „Вяра“ в колона „Изпълняваща организация“ текстът „до 31.03.2018 г.“ се
променя на „до 31.03.2023 г.“.
2.4. Ред 22 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания „Надежда“ в колона „Изпълняваща организация“ текстът „до 31.03.2018 г.“
се променя на „до 31.03.2023 г.“.
2.5. Ред 23 „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания „Любов“ в колона „Изпълняваща организация“ текстът „до 31.03.2018 г.“
се променя на „до 31.03.2023 г.“.
2.6. Ред 24 „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства“ в колона „Изпълняваща организация“ се допълва текста
„външен доставчик след конкурс“.
2.7. Ред 49 „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увеждания с
потребност от постоянни медицински грижи“ в колона „Изпълняваща организация“ се
допълва текста „Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, текстът „до 29.02.2019
г.“ се променя на „до 29.02.2024 г.“.
2.8. Ред 50 „Звено майка и бебе“ в колона „Изпълняваща организация“ е
допълнен текста „Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, с договор до
20.04.2019 г. се допълва текстът: „външен доставчик след конкурс“.
2.9. Ред 51 „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ в колона
„Услуга/Дейност/Мярка“ се променя вида на социалната услуга „Дневен център за деца
с увреждания“ и в колона „Изпълняваща организация“ се допълва текста: „външен
доставчик след конкурс“.
2.10. Добавя се нов ред 58: В колона „Услуга/Дейност/Мярка“ е описан нов вид
услуга „Предоставяне на лична помощ“, в колона „Местоположение“ е записано
„Община Русе“, времевият период е „2019, 2020“ , в колона „Източник на
финансиране“ – „Държавно финансиране; АСП, чрез Община Русе“.
2.11. Добавя се нов ред 59: В колона „Услуга/Дейност/Мярка“ е описан нов вид
помощ „ЦНСТ за пълнолетни лица с умствени увреждания“, в колона
„Местоположение“ е записано „Община Русе“, времевият период е „2019, 2020“ , в
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колона „Източник на финансиране“ – „Проучване на сграден фонд; Проектно
финансиране“.
3. Допълва се нов абзац 7 със следния текст: „Промяната на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги е продиктувана от приетите нови закони:
Закон за личната помощ, Закон за социалните услуги и Закона за хората с увреждания в
периода 2018 – 03.2019 г.
Б. Звеното за мониторинг и оценка приема предложените от Община Сливо
поле промени, както следва:
I. Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция
на социалното изключване и изолацията.
1. Мярка 1.1.1. 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.
Стар текст на Дейност 1.1.1.2.:
Дейност 1.1.1.2. Разширяване и увеличаване на капацитета на Дневен център за
деца и/или младежи с увреждания в гр. Сливо поле до 30 места от 01.01.2018 г.
Нов текст
Дейност 1.1.1.2. Разширяване и увеличаване на капацитета на Дневен център за
деца и/или младежи с увреждания в гр. Сливо поле до 30 места след подаване на искане
до компетентните органи за разширяване на капацитета.
Обосновка 1: Повишаването на капацитета на ДЦДМУ – гр. Сливо поле ще бъде
предложено в момента, в който се внесе предложение за разширяване на комплекса от
социални услуги в центъра с услугата Ранна детска интервенция. Това ще се случи,
когато бъде приет нов Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане и
след приключване на предоставянето на същата услуга по проект „Бъдеще за нашите
деца” през 2020 г. Продължаването на предоставянето на услугата като ДДД ще
осигури устойчивост и непрекъсваемост на предоставяните социални услуги на децата,
част от целевата група и техните семейства.
2. Нова дейност
Дейност 1.1.1.4. Предоставяне на здравно-социални услуги от общ
икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“. Сключване на партньорско
споразумение с община Русе за съвместно изпълнение на дейностите по проекта. Звено
„Милосърдие“ ще предоставя услугите „Рехабилитация в дома на потребителя“,
„Психологическа подкрепа“, медицински услуги от медицинска сестра и лекарспециалист и болногледачи за хора с увреждания и лица над 65 години с установена
невъзможност за самообслужване.
Обосновка 2 по Дейност 1.1.1.4.: През м. февруари 2019 г. Общинският съвет
прие докладна записка от Кмета на общината за съгласие за съвместно кандидатстване
с Община Русе за финансиране на социална услуга Патронажна грижа по проект
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община
Сливо поле“. Във връзка с това решение беше подадено проектно предложение с вх.№
BG05M9OP001-2.040-0117. Всяка услуга, която се предоставя в общината в изпълнение
на приоритетните направления и специфични цели е необходимо да са записани както в
Стратегията за развитие на социалните услуги така и в Годишния план за действие.
3. Мярка 1.1.2. Осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и
социална рехабилитация за деца и лица с увреждания и подкрепа за техните семейства.
Тази мярка ще бъде осъществена чрез продължаване на функционирането на
съществуващите услуги и развиване на нови за улесняване на достъпа до здравна
грижа, медицинска и социална рехабилитация, чрез осигуряване на финансиране по ОП
РЧР по проект за Ранна детска интервенция.
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Допълнение на текст към Дейност 1.1.2.1. След приключване на проекта за
предоставяне на услуга за Ранна детска интервенция и работа с техните семействата ще
се разшири обхватът на социалните услуги в Дневен център за деца и/или младежи с
увреждания в гр. Сливо поле с услуга Ранна детска интервенция, което ще допринесе за
социалното включване на целевата група и осигуряване на устойчивост на услугата.
Обосновка 3: текста на обосновката по т. 1.
4. Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от
дейности на социалните услуги за подкрепа на включването и реализацията на лицата с
увреждания.
Мярка 1.3.1. Развиване на ЦСРИ с мобилен екип за обхващане на хората с
увреждания и самотни възрастни хора на територията на община Сливо поле.
Стар текст: Дейност 1.3.1.1. Продължаване на функционирането на ЦСРИ в с.
Ряхово, общ. Сливо поле, разширяване обхвата на мобилния екип във всички села в
общината. Мобилната група със социален работник, рехабилитатор и психолог ще
извършва посещения по адреси в селата за консултации, първична рехабилитация,
обучения за ползване на технически помощни средства и др. Повишаване на качеството
на предоставяните услуги и разширяване обхвата, продължаване, утвърждаване и
разширяване на дейността на ЦСРИ „Здравец“, с. Ряхово, 35 места.
Нов текст: Дейност 1.3.1.1. Продължаване на функционирането на ЦСРИ в с.
Ряхово, общ. Сливо поле, Разширяване обхвата на мобилния екип във всички села в
общината. Мобилната група със социален работник, рехабилитатор и психолог ще
извършва посещения по адреси в селата за консултации, първична рехабилитация,
обучения за ползване на технически помощни средства и др. Повишаване на качеството
на предоставяните услуги и разширяване обхвата, продължаване, утвърждаване и
разширяване на дейността на ЦСРИ „Здравец“, с. Ряхово, и повишаване на капацитета
до 45 места.
Обосновка 4: Към настоящия момент потребителите, с които са сключени
договори за ползване на услуги в ЦСРИ „Здравец” са 58 при капацитет 35 лица или над
капацитета се обслужват още 23 души. Чакащите за включване са още 3 лица.
Издръжката на центъра за една година се изчислява на база капацитета или за 35 души,
а не на обслужвани лица. Всяка година нараства размера на МРЗ и всички разходи за
издръжка на центъра. Затова се предлага да се повиши капацитетът на центъра от 35 на
45. Центърът е делегирана от държавата дейност и се финансира от държавния бюджет
на база стандарти за издръжка, определени от МС. Повишаването на капацитета на
ЦСРИ ще допринесе за повишаване на субсидията и ще даде възможност да се покрият
всички разходи за издръжка и осигуряване на качествено предоставяне на социалната
услуга.
5. Мярка 1.3.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа
в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.
Нова дейност: Дейност 1.3.2.6. Предоставяне на лична помощ – регламентира
се в Закона за личната помощ, Закона за социалните услуги. Установеният механизъм
за лична помощ се основава на държавна финансова подкрепа, индивидуални
потребности и личен избор на хората с увреждания. Въз основа на изготвена от АСП
оценка на потребностите, съгласно Закона за хората с увреждания на всяко лице с
увреждания, подало заявление за извършване на оценка на потребностите ще му бъде
определен брой часове, съобразно степента на увреждане и необходимост от подкрепа.
След 01.09.2019 г., след получаване на съответната оценка на потребностите от АСП,
лицата с увреждания ще могат да се обърнат към Общината, като в 7-дневен срок от
постъпването на документите и проверка на съответствието с изискванията на закона,
ще бъде сключено споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на
услугата. В споразумението ще се определя реда и срока за предоставяне на личната
помощ, както и правата и задълженията на страните при сключването на трудов
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договор с кмета на общината. Общината се задължава да води регистър на ползвателите
и асистентите на лична помощ. Ще се изготвят ежегодни отчети за броя на
ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене, брой ползвани часове и
размера на средствата за заплащане на личната помощ, както и анализ и оценка на
постигнатите цели при предоставяне на личната помощ.
Обосновка 5: Във връзка с приетия в началото на 2019 г. Закон за личната
помощ се вменяват задължения от страна на общините в Р България да осигурят
асистенти за лицата, в т.ч. децата с увреждания. На всяко лице ще се води отделна
партида за средствата, постъпили в общината за заплащане труда на личния асистент.
Промените в законодателството налагат да се направи промяна и допълване на
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Сливо поле 2016-2020 г..
II. Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване
качеството на резидентната грижа
Обща цел 2. Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани
институции.
1. Специфична цел 2.1. Разкриване на нови социални услуги от резидентен тип
със среда близка до домашната за хора с увреждания и стари хора.
Мярка 2.1.2. Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с
физически увреждания.
Стар текст: Дейност 2.1.2.1. Разкриване на нов Център за настаняване от
семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания в община Сливо поле, след
анализ на наличния сграден фонд и възможности за ресурсното обезпечаване със
съответните специалисти (с малък капацитет и атмосфера близка до домашна), с
възможност за обособяване на самостоятелни спални помещения или спални
помещения за максимум двама души (разкриване в периода 2016-2020 г.) с капацитет
14 души. Подготовката за разкриване на услугата ще стартира от 2017 г. с
идентифициране на източници на финансиране и местоположение.
Нов текст: Дейност 2.1.2.1. Разкриване на нов Център за настаняване от семеен
тип за пълнолетни лица с физически увреждания в община Сливо поле, след анализ на
наличния сграден фонд и възможности за ресурсното обезпечаване със съответните
специалисти (с малък капацитет и атмосфера близка до домашна), с възможност за
обособяване на самостоятелни спални помещения или спални помещения за максимум
двама души (разкриване в периода 2016-2020 г.) с капацитет 14 души. Подготовката за
разкриване на услугата ще стартира след нейното изграждане.
Обосновка 1: В настоящия момент общината няма възможност да финансира
изграждането на ЦНСТ за лица с физически увреждания и поради тази причина е
необходимо да се премахне текста с установените намерения за търсене на
финансиране и местоположение на услугата.
III. Оперативен план с времеви график за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в oбщина Сливо поле 2016-2020 г.
1. Нова точка 12. Предоставяне на здравно-социални услуги от общ
икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ по ОП „Развитие на човешките
ресурси“, BG05M9OP001-2.
2. Нова точка 13. Предоставяне на лична помощ на лица и деца с увреждания,
съгласно изискванията на Закона за личната помощ. Личната помощ ще се предоставя
съгласно разпоредбите и сроковете, определени от Закона за личната помощ от
01.09.2019 г.
Обосновка към т. 1. и т. 2.: Допълва се времевия график на Стратегията за
развитие на социалните услуги в община Сливо поле 2016-2020 г. с двете услуги, които
ще се предоставят през 2019 г. – здравно-социални услуги по проект „Патронажна
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грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ и
предоставянето на асистенти по Закона за личната помощ.
3. Промяна в т. 10.
Стар текст колона 10 Изпълняваща организация:
РАЛИЗ-БАЛИЗ Сключен договор до 07.08.2016 г.
Нов текст колона 10 Изпълняваща организация:
РАЛИЗ-БАЛИЗ Сключен договор на 07.08.2016 г.
Обосновка за промяната: премахва се предлога „до” и се заменя с „на”
07.08.2016 г. с РАЛИЗ-БАЛИЗ.
Писма изх. №37-00-6/25.04.2019 г. и №48-00-1/08.05.2019 г. са неразделна част
от настоящия Протокол №1/17.06.2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ
Заместник областен управител
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