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Дейности Отговорни 
институции Отчет Финансиране 

Средства Източник 

Цел 1. Създаване на условия за адаптиране на битовата, околната, институционалната и комуникационна среда към нуждите на хората с 
увреждания и повишаване на тяхната мобилност 

1 Осигуряване на 
достъпен 
транспорт на 
лицата с 
увреждания;  

1. Община  
Велико 
Търново. 
2.Ръководите 
ли на 
специализира 
ни институции, 
услуги в 
общността и 
учебни 
заведения. 

• По проект  на Община Велико Търново “Инвестиция в ранното детство – 
гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико 
Търново” по Проект за социално включване на Министерството на труда и 
социалната политика, през месец декември Община Велико Търново получи 
специализиран автомобил 11+1 места «РЕНО МАСТЪР» пригоден за деца с 
увреждания на стойност 67 264 лв. 
• С цел развиване на мобилни услуги от Център за социална рехабилитация 

и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години и превоз на трудно 
подвижни потребители от домовете им до сградата на социалната услуга, през 
2014 г. е изготвено предложение до Кмета на Община Велико Търново за 
осигуряване на транспортно средство за нуждите на социалната услуга.  

• При необходимост, за нуждите на лицата, в т.ч. децата с увреждания, 
ползващи социални услуги на територията на общината, е ползван 
специализираният транспорт на ДД „Пеню и Мария Велкови” гр. В. Търново, 
ДСХ „Венета Ботева” гр. В. Търново и Дневен център за деца с увреждания гр. В. 
Търново. 
• Всички превозни средства от масовия обществен транспорт в град Велико 

Търново са пригодени за ползване от хора с увреждания.  

67 264 лв. По проект  
на Община 
Велико 
Търново  
 
 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 
 
 
 
 
 
 
 

2 Предприемане 
на мерки за 
премахване на 
архитектурни
те бариери и 
осигуряване на 
физически 

1. Община  
Велико 
Търново; 
2.Ръководител
и на различни 
местни 
структури на 

• През 2014 г. са извършвани частични ремонти за подобряване на 
експлоатационното състояние на тротоарните настилки на следните улици в гр. 
В. Търново: ул. “Тодор Балина”, бул.“България”, ул. “Мармарлийска”, ул. “Бачо 
Киро”. 
• Изградена е алейна тротоарна настилка към рампата за хора с увреждания, 

осигуряваща достъп до сградата, в която се помещава ТД на НАП - Велико 
Търново. 
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достъп до 
обществени 
сгради, 
открити 
пространства, 
спортни и 
културни 
обекти за лица 
с увреждания;  

държавната 
администрация
, на спортни и 
културни 
обекти и др. 

• „Сдружение Азбукари“ организира десетки инициативи, целта на които бе  
да популяризират Националната кампания за социална интеграция „Вярвам в 
теб!“ и да дадат гласност на нуждата от събирането на средства за 
осъществяването й. На благотворителен концерт във Велико Търново бяха 
събрани 11 950 лв., от продажба на билети,  а 429 лв. дариха майките от Дневния 
център за деца с увреждания във Велико Търново, които организираха базар с 
артикули изработени от техните деца. От благотворителен бал, организиран от 
Кмета на Община Велико Търново са събрани средства в размер на 5 668 лв. През 
м. декември в парк “Марно поле” в гр. Велико Търново е открита модерна 
спортна площадка, подходяща за деца с увреждания. Площадката е създадена по 
европейски образец, съобразен с условията за безопасност и достъпност на 
градската среда .                                                                      

150 000 лв. В рамките на 
Националнат
а кампания 
за 
толерантно 
отношение 
към децата 
със 
специфични 
потребности 
“Вярвам в 
теб” 

3 Осигуряване на 
специални 
условия за 
движение, 
спиране и 
паркиране на 
моторни 
превозни 
средства, 
управлявани 
или ползвани 
от хора с 
увреждания; 

1. Община  
Велико 
Търново; 
2. Дирекция 
“Социално 
подпомагане”; 
3. Общински 
организации за 
и на хората с 
увреждания. 

• Взаимоотношенията на Община Велико Търново с превозвачите, 
извършващи обществен превоз на пътници са регламентирани със сключени 
договори, при спазване изискванията на нормативната уредба. Съгласно чл. 19, 
ал. 2 от  Наредба  № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси, не е възможно поставяне на условия за извършване на безплатни или с 
намалени цени пътувания, без да са предвидени компенсации за това, във връзка 
с което единствено превозвачите могат да вземат решение при възможност от 
тяхна страна да въведат пътуване с по-голямо намаление от предвиденото в 
нормативните документи. В тази връзка през 2014 година фирма “Алекс ОК” 
ЕООД е предоставила на Общинската организация на съюза на инвалидите в 
България, 80 карти за безплатно пътуване и фирма ЕТ “Надежда - Надежда 
Христова” е предоставила 100 броя карти за пътуване на преференциални цени и 
50 карти за безплатно пътуване. 

• Териториалната организация на съюза на слепите в България е получила 
от фирма “Алекс ОК” ЕООД - 41 броя карти за безплатно пътуване и от фирма 
ЕТ “Надежда - Надежда Христова” - 36 броя карти за пътуване. 

• През 2014 г., съгласно утвърдена от Кмета на Община Велико Търново 
Инструкция за издаване на карти за безплатно паркиране на хора с увреждания, 
със средства от общинския бюджет са издадени над 445 броя карти за безплатно 
паркиране на правоимащи лица. Карти се издават на всички регистрирани по 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции, 
фирми 
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постоянен адрес на територията на Община Велико Търново лица с трайни 
увреждания, за които органите на медицинската експертиза са установили степен 
на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и 
над 50 на сто.  

• В изпълнение на Наредба № Н-19 от 02.12.2008 г., през отчетния период 
Дирекция „Социално подпомагане” Велико Търново е предоставила 1596 
винетни стикера на лица с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане от 
Община Велико Търново. На 12 лица е отказано право на безплатна едногодишна 
винетка за лек автомобил, след прецизиране на представения набор от 
документи. 

• На всички паркинги на територията на общината са осигурени и 
обозначени паркоместа за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора 
с увреждания. Местата за паркиране са с възможно най-добър достъп от 
входовете и подходите към тях и са обозначени с пътен знак Д21 „Инвалид” и с 
плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид”. 

• През 2014 г. пред сградата на ДКЦ гр. Велико Търново са обособени 2 
паркоместа за хора с увреждания и е поставен пътен знак. 

Цел 2. Промяна на модела на грижа за хората с увреждания и осигуряване на преход от институционални грижи към услуги в общността 

1 Намаляване 
капацитета 
на 
съществуващи
те 
специализиран
и институции 
за лица с 
умствена 
изостаналост 
и проучване на 
възможности
те за 
реинтеграция 

1. Община  
Велико 
Търново; 
2. Дирекция 
“Социално 
подпомагане” 

• През отчетния период не са извършвани промени в капацитета на 
съществуващите специализирани институции за хора с умствена изостаналост на 
територията на Община Велико Търново. 

• В изпълнение на Заповед № РД 22-1597/30.09.2014 г. на Кмета на Община 
Велико Търново е сформирана Междуведомствена комисия за извършване на 
социална оценка на потребителите на ДВХУИ с. Пчелище и ДВХУИ с. Церова 
кория и преценка на подходящи лица за реинтеграция, извеждане в “Защитено 
жилище за хора с умствена изостаналост”, “Преходно жилище”, “Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”. 
Извършените социални оценки включват информация, относно обективното 
състояние на настанените лица, съдържаща психологични особености, 
практически умения и навици, познавателни възможности и потребности. При 
осъществяване на дейността си, Комисията се ръководи от утвърдените от 
изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Методически 

  
 
 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 
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на 
потребителит
е в семейна 
среда; 

ръководства за условията и реда за предоставяне на социалните услуги “Център 
за настаняване от семеен тип за лица” и „Защитено жилище”, Методика за 
условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Преходно жилище”, 
като същевременно отчита личната мотивация и желание на настанените лица за 
ползване на посочените социални  услуги.  

- В Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – село Пчелище са 
изготвени 75 социални оценки на потребители, като заключението на Комисията 
е, че няма подходящи потребители за реинтеграция, но 2 /две/ от настанените 
лица са подходящи за извеждане в “Защитено жилище за хора с умствена 
изостаналост”  

- В Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – село Церова кория са 
извършени 49 социални оценки. Заключението на междуведомствената комисия 
е, че към момента на извършване на социалните оценки 10 от настанените лица 
са подходящи за извеждане в “Защитено жилище” или “Преходно жилище”, но 
няма подходящи потребители за реинтеграция. 

2 Продължаване 
процеса на 
интеграция и 
ресоциализаци
я и повишаване 
качеството на 
грижа за 
лицата с 
увреждания, 
настанени в 
специализиран
ите 
институции и 
социални 
услуги в 
общността 

1.Ръководител
и на 
специализира
ни 
институции и 
услуги в 
общността  
 
 

• Ежегодно в зависимост от условията и ресурсите, с които разполагат 
специализираните институции и социални услуги в общността се сформират 
различни трудовотерапевтични групи, в които се включват потребителите на 
социални услуги, като се отчитат техните индивидуални желания, потребности и 
интереси. Заниманията са съобразени с тяхното психическо и физическо 
състояние и интелектуални възможности. През 2014 г. в направленията 
занимателна и функционална трудотерапия са сформирани следните 
трудовотерапевтични групи: животновъдство и зеленчукопроизводство, 
цветарство, готварство, битов труд, изобразителна и конструктивна дейност, 
керамика, игри за развитие на фината моторика, четене, писане, музика и 
развитие на комуникативните умения. Чрез участието си в тези групи, 
потребителите на социални услуги, развиват своите умения, придобиват нови 
знания и осмислят ежедневието си. Успоредно с това се провеждат и 
индивидуални занимания. 

• В специализираните институции са разработени Програми за провеждане 
на социална работа със семействата на настанените лица. В изпълнение на 
програмите ежемесечно са провеждани разговори с близките на лицата, 
изпращани са картички за различни празници, стимулирани са срещите както в 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 
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услугата, чрез посещения на близките в специализираните институции, така и в 
домашна среда, чрез ползване от потребителите на домашен отпуск. 

• Потребители на Защитени жилища за хора с умствена изостаналост І и ІІ, 
гр. Дебелец и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Пчелище  
ползват съпътстващи социални услуги в общността, като: 

 - 4 потребители ползват ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18 
години в гр. Велико Търново;  

 - 1 потребител посещава Дневен център за възрастни с увреждания – с. 
Вонеща вода; 

 - 2 потребители посещават ЦСРИ за лица с психични разстройства. 
3 Разкриване на 

социални 
услуги в 
общността за 
лица, в т.ч. 
деца с 
увреждания на 
територията 
на Община 
Велико 
Търново 

1. Община 
Велико 
Търново; 
2. НПО  

        1.Извършване на СМР за обособяване на Център за настаняване от семеен 
тип за лица с умствена изостаналост на възраст от 18 до 35 години в гр. Велико 
Търново по проект на Община Велико Търново по проект «Красива България». 
        През 2014 г. Община Велико Търново спечели Проект по „Красива 
България” 2014 по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от 
резидентен тип”. Целта на проекта е извършване на строително-ремонтни 
дейности за адаптиране на имот находящ се на ул. „Никола Габровски” № 49 за 
разкриване на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена 
изостаналост от 18 до 35 г. възраст. 
       Общия бюджет на проекта е 187 368 лв., от които 20 % или 37 474 лв. 
съфинансиране от страна на Община Велико Търново. 
       През отчетния период приключиха строително - ремонтните дейности по 
адаптиране на сградата за нуждите на социалната услуга и бяха обзаведени 
помещенията. 
      Във връзка с приетите с Постановление № 170 от 26.06.2014 г., публикувани в 
ДВ бр.55 изменения и допълнения в Правилника за прилагане на закона за 
социално подпомагане, с които се диференцираха видовете Центрове за 
настаняване от семеен тип, според вида на потребителите им е изготвено 
Предложение до Великотърновски общински съвет за промяна на целевата група 
на Центъра за настаняване от семеен тип. С Решение № 1334/20.11.2014 г. 
Великотърновски общински съвет даде съгласие наименованието на социалната 
услуга да бъде “Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
умствена изостаналост”, считано от 01.01.2015 г. Съгласно разпоредбите, 

187 368 лв. 
от които 20 
% или 
37 474 лв. 
съфинанси
ране от 
общинския 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Със средства, 
осигурени по 
Проект 
„Красива 
България” 
съфинасира 
не от 
общинския 
бюджет 
 
Финансиране 
на СУ през 
2015 г. по 
ЕРС за 
услугата от 
държавния 
бюджет 
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регламентирани в чл. 36в, ал.1, т. 1 и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за 
прилагане на закона за социално подпомагане е изпратено Писмо с наш изх. 24-
1414/02.12.14 г. до Регионална Дирекция “Социално подпомагане” – Велико 
Търново, с приложено Решение № 1334/20.11.2014 г. за изменение на Решение № 
963/19.12.2013 г. на Великотърновски общински съвет, за изготвяне на 
Предложение до Агенция за социално подпомагане за разкриване на “Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”, с адрес 
ул. “Н. Габровски” № 49, западно крило, считано от 01.01.2015 г., с капацитет 10 
потребители. 
          2. Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица 
над 18 години с психични разстройства към Център за психично здраве – Велико 
Търново като държавно делегирана дейност. 
          С Решение № 578/28.02.2013 г. Великотърновски общински съвет даде 
съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността “Център 
за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични 
разстройства в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2014 г., с капацитет – 30 
места. Със Заповед № РД 01-129/29.01.2014 г. на Изпълнителния директор на 
Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга, предоставяна в 
общността “Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица с психични 
разстройства, с капацитет 30 места, считано от 01.02.2014 г., с адрес гр. Велико 
Търново, ул. “Бузлуджа” № 1. От м. май 2014 г. Дирекция “Социално 
подпомагане” – Велико Търново насочва лица с психично – здравни проблеми и 
към края на 2014 г. са сключени договори за ползване на социални услуги с 18 
лица. 
       С цел предоставяне на възможност на по – широк кръг потребители да 
ползват социалните услуги на разкрития “Център за социална рехабилитация и 
интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико 
Търново, Управителя на социалната услуга, депозира в Община Велико Търново 
Предложение с вх. № 74-145/12.12.2014 г. относно разширяване на целевата 
група потребители на социалната услуга, като се включат и лица с интелектуални 
затруднения, във връзка с което е изготвено Предложение до Великотърновски 
общински съвет. 
       С Решение № 1389/29.01.2015 г. Великотърновски общински съвет даде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства по 
единен 
разходен 
стандарт за 
услугата от 
държавния 
бюджет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Община Велико Търново  

март 2015 г. 

6 



Отчет на План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания                                                                        
в Община Велико Търново /2012 – 2015 г./ 

съгласие за разширяване на целевата группа потребители, като се включат и лица 
с интелектуални затруднения. Считано от 01.02.2015 г. наименованието на 
социалната услуга да бъде  “Център за социална рехабилитация и интеграция” за 
лица над 18 години с психични разстройства и интелектуални затруднения“. 
         С Писмо с наш изх. № 24-181/12.02.2015 г. е изпратено Решение № 
1389/29.01.2015 г. Великотърновски общински съвет до Регионална дирекция 
«Социално подпомагане» за изготвяне на Предложение до Агенция за социално 
подпомагане за разширяване на целевата група потребители на социалната 
услуга в общността. 
            3. Изграждане на 3 /три/ Центъра за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи с увреждания и за деца/младежи без увреждания по проект на 
Община Велико Търново по ОПРР. 
         Община Велико Търново е бенефициент по ДБФП № BG 161PO0001/11-
12/2011/014 от 28.12.2011 г. по Оперативна програма “Регионално развитие”. 
През отчетния период по проекта приключи изграждането на трите Центъра. 
Същите за обзаведени за нуждите на социалните услуги. 
          4. Разработване на проект от Община Велико Търново по ОП РЧР за 
предоставяне  на социални услуги от 3 –те ЦНСТ за деца/младежи с увреждания 
и за деца/младежи без увреждания. 
          През 2014 г. Община Велико Търново изготви и кандидатства с проект по 
ОП РЧР за предоставяне  на социални услуги от 3-те Центъра за настаняване от 
семеен- 1 за деца/ младежи с увреждания и 2 ЦНСТ за деца/ младежи без 
увреждания. 

   Проекта “Бъдеще за всяко дете” на Община Велико Търново е одобрен и 
съгласно сключен ДБФП BG051РО001-5.2.12 от 24.09.2014 г. предстои 
реализирането на проектните дейности през 2015 г.  
         С Писмо с изх. № МП-298/28.07.2014 г. от Председателя на Държавна 
Агенция за закрила на детето и Ръководител на проект “Детство за всички”, 
Община Велико Търново е уведомена за одобрени от Националното звено за 
деинституционализация промени в Националната карта на резидентните услуги.      
Съгласно одобрените промени трите Центъра за настаняване от семеен тип за 
деца с увреждания са разпределени в съотношение: 2 броя за деца и младежи с 
увреждания и един брой за деца и младежи без увреждания. Наложената промяна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осигурена 
100 % 
безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
ОП „РР” 
 
Безвъзмездна 
финансова 
помощ по 
ОП РЧР 
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не е съгласувана с доставчика на социални услуги - Община Велико Търново и не 
отговаря на реалната ситуация и потребности от социални услуги. Във връзка с 
горното е изготвено писмо с наш изх. № 48-275/27.08.2014 г. за преразглеждане 
на взетото решение и извършване на промяна в профила на трите Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца с увреждания в съотношение: 2 броя ЦНСТ за 
деца/младежи без увреждания и 1 брой ЦНСТ за деца/ младежи с увреждания.   
Съгласно Протокол от 05.09.2014 г. от проведено заседание на Националното 
звено за деинституционализация предложените от Община Велико Търново 
промени са одобрени. 
        Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси” одобри промяна в крайния срок за приключване на всички дейности по 
одобрените проекти по Компонент 2, като срокът се промени от 31.10.2014 г. на  
31.10.2015 г.  
 
           5. Оборудване и обзавеждане на помещенията на Общностен център за 
деца и семейства в гр. В. Търново по проект „Инвестиция в ранното детство – 
гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико 
Търново”  
          Помещенията на Общностен център за деца и семейства в гр. В. Търново, 
които са ремонтирани и обзаведени по проект „Инвестиция в ранното детство – 
гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико 
Търново” са следните: 
 

• Лекарски кабинет – включващ манипулационна и зала за екипно 
обсъждане на екипите за ранна интервенция 

• Зала за психомоторика, кинезитерапия 
• Семен център 
• Логопедичен и психологичен кабинет 
• Кабинет за индивидуална работа за деца и семейства 
• Зала за групова работа с деца /лятно училище/ и зала за екипно обсъждане 
• Зала за групова работа с родители /училище за родители/ 
• Методически кабинет 

          6. Предоставяне на социални услуги от Общностен център за деца и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7110,47 лв. 
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семейства в гр. В. Търново 
         По проект  на Община Велико Търново “Инвестиция в ранното детство – 
гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико 
Търново” по Проект за социално включване на Министерството на труда и 
социалната политика, от 01.09.2014 г. стартира услугата „Здравна консултация за 
деца”. Екипът на услугата включва следните специалисти:  лекар-педиатър, 
дентален лекар, медицинска сестра и медиатор. За периода 01.09.2014 г. – 
31.12.2014 г. от лекаря-педиатър са извършени 378 профилактични прегледи на 
деца във възрастта 0-7 години, целева група по проекта в следните населени 
места: гр. Велико Търново кв. Чолаковци, кв. Асенова махала, гр. Дебелец, гр. 
Килифарево, село Ресен, село Шемшево, село Водолей, село Леденик и село 
Балван. Профилактичните прегледи включваха: 
установяване на здравния статус на децата, измерване на височината и теглото на 
детето, гръдния кош, следене на имунизационния календар на децата, 
организиране на имунизациите  в сътрудничество с личния лекар, преглед и 
диагностика на психомоторното развитие, профилактика на детските 
заболявания, оказване на съдействие за регистрация при общопрактикуващ 
лекар.  
          За периода 01.09.2014 г. – 31.12.2014 г. от денталния лекар са извършени 
230 профилактични стоматологични прегледа на деца във възрастта 3-7 години, 
целева група по проекта в следните населени места: гр. Велико Търново кв. 
Чолаковци, кв. Асенова махала, гр. Дебелец, гр. Килифарево, село Ресен, село 
Шемшево, село Водолей, село Леденик и село Балван. Профилактичните 
стоматологични прегледи включваха: снемане на зъбен статус и диагностика, 
веднъж на 6 месеца, насочване към зъболекар, в случай на необходимост от 
лечение. 

 
 
 

 
 
 
 
По проекта 
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4 Осигуряване на 
устойчивост 
на 
предоставяни
те услуги в 
семейна среда 
- личен 
асистент, 
социален 
асистент и 
домашен 
помощник 

1. Община  
Велико 
Търново; 
2. Дирекция 
“Социално 
подпомагане”; 
3. Домашен 
социален 
патронаж 
Велико 
Търново 

 

      1. С Решение № 1093/24.04.2014 г. Великотърновски общински съвет даде 
съгласие след приключване на проект “За по-добър живот” на Община Велико 
Търново по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 
предоставянето на социални услуги от създаденото Звено за услуги в домашна 
среда към Домашен социален патронаж – Велико Търново да продължи като 
общинска дейност, с финансиране от общинския бюджет, считано от 01.05.2014 
г. Към Домашен социален патронаж – Велико Търново са назначени 15 домашни 
санитари и един специалист “социални дейности”. От месец май до края на 2014 
г. над 60 хора с увреждания и самотно живеещи лица са ползвали услугите на 
“домашен санитар”. 
      2. На 01.01.2015 г. приключи Проект „Подкрепа за достоен живот” 
изпълняван от Община Велико Търново в партньорство с Агенция за социално 
подпомагане, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 
2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 
„Алтернативи”. От началото на проектните дейности общо обхванати са 134 лица 
с увреждания, в т.ч. 18 деца с трайни увреждания.  
 
През 2014 г. по проект “Подкрепа за достоен живот” е осигурена трудова заетост 
на 88 лица в трудоспособна възраст, назначени на длъжност “Личен асистент”, 
които са полагали грижи в семейна среда за 95 лица с трайни увреждания. Чрез 
изпълнението на дейности по проекта се предоставиха дейности за лична помощ, 
комунално – битови дейности и дейности за социално включване.  
 
        В изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 4 от 15.01.2015 г., 
обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2015 г. е сключено Споразумение между Агенция за 
социално подпомагане и Община Велико Търново за предоставяне на социалната 
услуга „Личен асистент” със срок до 31.03.2015 г. Финансовите средства за 
предоставяне на услугата са осигурени чрез бюджета на Министерството на 
труда и социалната политика. 
        Съгласно Постановление № 4 от 15.01.2015 г. социалната  услуга „Личен 
асистент” ще се предоставя на потребителите, на които договорите по Проект 
„Подкрепа за достоен живот” са прекратени, считано от 01.01.2015 г. и на лицата, 
за които е извършена социална оценка по Проекта. 

48 664 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
360 018 лв. 

Средства от 
общинския 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
По проекта – 
ОП РЧР 
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         3. През 2014 г. Дирекция „Социално подпомагане” реализира дейност 
„Личен асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”. За 
периода са работили 23 лица. От тях 6 се грижат за деца с вид и степен на 
увреждане определена от ТЕЛК, като 3 са включени по изключение със 
Становище на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. В 
този брой се включват деца с: 

• Умствено увреждане – 3 броя 
• Физическо увреждане – 1 броя 
• Сензорно увреждане – 2 броя 

      Останалите 17 лични асистенти са полагали грижи за възрастни от 
роднинския кръг, на които ТЕЛК е определил над 91 % ТНР с чужда помощ. 
През 2014 г. са извършени 231 проверки на място относно проследяване 
качеството на предоставяната услуга. Констатациите са следните: 20 лични 
асистенти са с добра оценка на качеството на социалната услуга, а 3 са със 
задоволителна 

От 
държавния 
бюджет по 
НП 
„Асистенти 
на хора с 
увреждания”. 

5 Подобряване 
на 
материалната 
база и 
условията на 
живот на 
потребителит
е на социални 
услуги в 
Община 
Велико 
Търново 

1. Община 
Велико 
Търново; 
2. 
Ръководители 
на 
специализиран
ите 
институции и 
услуги в 
общността 
3. НПО 

      През 2014 г. е извършен частичен ремонт на клуба на пенсионера и инвалида 
в кв. Чолаковци, гр. Велико Търново. 
 
 
 
 
 
     Извършен е текущ ремонт на клуба на пенсионера и инвалида в с. Велчево. 
 
 
 
     В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с 
увреждания над 18 г. е извършено дооборудване на кабинета за трудотерапия, 
монтирано е външно охранително осветление на сградата на социалната услуга. 
 
    За потребителите на Защитено жилище за възрастни хора с психични 
разстройства е закупен плазмен телевизор. 

 
 
 
 
 
 
 
1797 лв. 

За сметка на 
фирмата 
изпълнител, 
избрана чрез 
обществена 
поръчка 
 
От 
общинския 
бюджет. 
 
От бюджета 
на 
социалната 
услуга. 
От бюджета 
на 
социалната 
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услуга. 
6 Повишаване 

квалификация
та и 
мотивацията 
на персонала, 
ангажиран в 
специализиран
ите 
институции и 
социални 
услуги в 
общността за 
лица с 
увреждания 

1. Община 
Велико 
Търново; 
2. 
Ръководители 
на 
специализиран
ите 
институции и 
услуги в 
общността 
3. НПО 

            През 2014 г. Управители и служители от специализирани институции и 
социални услуги в общността са взели участие в следните обучения и 
мероприятия: 

-  Фронтлайн обучение на тема „Прилагане на личностно центриран подход 
в услугите за хора с увреждания” 

-  Участие в открито заседание на ПК по труда и социалната политика на 
НСОРБ и мрежата МЕРИ на тема: „Местната политика за социално – 
икономическо развитие – модели за създаване, мотивация и управление на 
социални предприятия. Ефекти върху интеграцията на ромите”. 

-  Регионална кръгла маса на тема „Социалната икономика и социалното 
предприемачество в България – възможности и предизвикателства пред младите 
хора; 

-  Обучение и заключителна конференция по Проект „Създаване на 
национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България”  

- Обучение на тема „ Видове упражнения и практически насоки за работа с 
потребителите, съобразно уврежданията. Организиране на екипна работа по 
случай”. Обучението е организирано от НАСО; 

- Работна среща с цел обмяна на опит, проведена в „Център за социална 
рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 год.” гр. Велико 
Търново; 

- Обучение в гр. Трявна на тема „Психопатология при възрастни и стари 
хора. Психо-социална помощ при работа с различни групи потребители. 
Психични разстройства- деменция, депресия, налудности и натрапливости”; 

- Обучение по програма „Управление и качествено предоставяне на 
социалните услуги и механизми за ефективно партньорство и взаимодействие 
между общинските власти и неправителствените организации при 
предоставянето на социални услуги”, проведено в гр. Велико Търново; 

-  Работна среща на доставчици на социалната услуга ЦСРИ на регионално 
ниво, организирана от Международна социална служба; 

- Работна среща за обмяна на опит на тема „Поддържана документация в 
социалните услуги. Сключване на договори за предоставяне на социални услуги. 
Заплащане на такси от потребителите”- проведена в ЦСРИ за лица с увреждания 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
обучаващите 
организации 
и от бюджета 
на 
социалните 
услуги. 
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над 18 г. гр. Велико Търново. 
Цел 3. Гарантиран достъп до качествено образование за хората с увреждания 

1 Обхващане на 
децата с 
увреждания в 
предучилищна 
и училищна 
възраст в 
образователна
та система и 
изграждане на 
подкрепяща 
среда 

1. РИО на 
МОН; 
2. Ресурсен 
център; 
3. Община  
Велико 
Търново; 
 

           Броят на децата/ учениците със специални образователни потребности, 
интегрирани в детските градини и училищата в община Велико Търново за 
учебната 2013-2014 година е 129, от които 48 момичета и 81 момчета. 
Разпределени по степен на образование –  ЦДГ – 2 деца;         ПГ – 5 деца; 
начален етап – 36 деца; прогимназиален – 54 деца; гимназиален – 32деца. 
            Ресурсно подпомагане се осъществява в 5 детски градини, 14 
общообразователни училища и 2 професионални гимназии на територията на 
община  Велико Търново. 

С децата и учениците работят 13 ресурсни учители, 1 педагог зрително 
затруднени ,  4 психолога и 4 логопеда. 
           Средната натовареност на групите е 10 деца / ученика. 

Броят на интегрираните деца и ученици разпределени по възраст е както 
следва: 4 години – 1 дете;  5 години – 1 дете; 6 години – 3 деца; 7 години – 3 деца; 
8 години – 6 деца; 9 години – 11 деца; 10 години – 14 деца; 11 години – 7 деца; 12 
години – 16 деца; 13 години – 14 деца; 14 години – 13 деца; 15 години – 11 деца; 
16 години – 7 деца; 17 години – 11 деца; 18 години – 3 деца 19 години – 4 деца; 
21 години - 4 младежа. 
          По групи/класове са разпределени, както следва:  І група – 1 дете; ІІ група  
– 1 дете;  ПГ – 5 деца; І клас – 6 деца; ІІ клас – 9 деца; ІІІ клас – 12 деца; ІV клас  
– 9 деца; V клас – 12 деца; VІ -17 деца; VІІ – 12 деца; VІІІ -13 деца; ІХ – 10 деца; 
Х – 10 деца; ХІ – 5 деца; ХІІ – 7 деца. 
      Според вида увреждане/нарушение: 
умствена изостаналост – 29 деца; увреден слух – 5 деца; 
нарушено зрение – 4 деца; физически увреждания – 2 деца; 
множество увреждания – 3 деца; обучителни трудности – 69 деца; аутизъм            
– 11 деца; езиково-говорни нарушения – 6  деца  

 В рамките на 
утвърдените  
бюджети на 
съответните 
институции 
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2 Обучение на 
ресурсни 
учители, 
работещи с 
деца и ученици 
със специални 
образователни 
потребности  

1. РИО на 
МОН; 
2. Ресурсен 
център; 
3. Община  
Велико 
Търново; 
 

           В РЦПИОВДУСОП – Велико Търново се провеждат обучения на 
ресурсните учители и другите специалисти с педагогически функции, на 
родители, обменят се добри практики за работа с деца и ученици със специални 
образователни потребности. 
          Проведените обучения в рамките на отчетната учебна 2013/2014 година са 
следните : 
1.”Помощни средства и технологии за деца и ученици със специални 
образователни потребности”. 
2.”Професионални възможности за интегрирани зрително затруднени ученици”.  
3.”Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ за деца от 4 до 7 години”.  
4.”Ключът към ефективната работа в екип”.  
5.”Гърчове в детска възраст – етиология и дефиренциална диагноза. Поведение 
при дете в ситуация с гърч”.  
6.”Сензорна интеграция”.  
7.”Биофийдбекметоди – Алфа спектър” . 
8.”От симтома към диагнозата – диагноза и диференциална диагноза при деца с 
комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения. Терапевтични 
стратегии.  
9.”Социално-неприемливо поведение – анализ и техники за коригиране.  
10.”Терапия на заекване с биофийдбек”.  
11.”Механизми за преместване нахора с моторни проблеми и ранно стимулиране 
на сетивната дейност при деца от различни позиции”.  
12.”Терапия при афазия и ролята на семейството в оздравителния процес по 
възстановяване на речта”.  
13.”Обществена подкрепа на интегрираното и включващото обучение”.  
14.”Национален семинар на логопедите и слухово-речевите рехабилитатори”.  

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции, 
програми и 
проекти, 
държавен 
бюджет. 

Цел 4. Разширяване възможностите за трудова заетост при хората с увреждания и включването им 
в различни програми за осигуряване на подходящи работни места 

1 Реализиране на 
програми и 
мерки за 
осигуряване на 

1. Дирекция 
“Бюро по 
труда”; 
2. Дирекция 

      През 2014 г. в Дирекция “Социално подпомагане” – Велико Търново са 
работили три лица с трайно намалена работоспособност по Национална програма 
„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”. Същите са насочени от 
Дирекция „Бюро по труда”- Велико Търново. 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
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трудова 
заетост на 
хора с трайни 
увреждания 

“Социално 
подпомагане”;  
3. Община  
Велико 
Търново 

       През 2014 г.  Дирекция „Бюро по труда”- Велико Търново е обслужвала 
средномесечно по 140 търсещи работа безработни лица с намалена 
работоспособност. Към 31.12.2014 г. с активна регистрация са 182 търсещи 
работа безработни лица с намалена работоспособност, разпределени, както 
следва: 
- жени – 53,3%; 
- младежи до 29 годишна възраст – 7,7 %; 
- навършили 50 годишна възраст – 57,1 %. 
        С оглед осигуряване на равен шанс за професионално-трудова реализация на 
хората с трайни увреждания е създадена възможност за започване на работа, чрез 
включването им в Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” и в 
Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни 
увреждания.  Приоритетно в програмите се включват безработни лица с и над    
71 % намалена работоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни и с 
ментални увреждания, за срок не по-малък от 24 месеца. През 2014 г. по 
програми са работили 26 лица. 
         През отчетния период с посредничеството на Дирекция „Бюро по труда” – 
В. Търново са постъпили на работа на първичния пазар 65 лица с трайно 
намалена работоспособност, 3 лица са устроени по мерки по ЗНЗ и 15 лица са 
започнали работа по други програми.  
         В изпълнение на чл.36, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта – 
насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи с намалена 
работоспособност и младежи от социални домове през отчетния период са 
работили 3 лица. 
        През 2014 г. по проекти за заетост, реализирани от Община Велико Търново 
са назначени 2 лица с трайно намалена работоспособност по Регионална 
програма за заетост – 2014 г  и 1 лице с трайно намалена работоспособност по 
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. 
       По проект „Подкрепа за достоен живот”, изпълняван от Община Велико 
Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, през 
отчетния период са назначени 4 лица с трайно намалена работоспособност на 
длъжност „личен асистент”.  
 

институции, 
програми и 
проекти, 
държавен 
бюджет.  
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2 Създаване на 
условия за 
развитие на 
самостоятелн
а стопанска 
дейност на 
хората с 
увреждания 
от Община 
Велико 
Търново 

1. Агенция за 
хората с 
увреждания 

       Класираните през 2014 г. проекти за започване на самостоятелна стопанска 
дейност от лица с трайни увреждания, съгласно чл. 31 от Закона за интеграция на 
хората с увреждания – финансирани до 20 000 лв. са следните: 
       1. По Договор № 14-ССД/1/19.05.2014 г. е отпусната субсидия в размер на 
18 338,05 лв. за разкриване на Център за релаксация; 
       2. По Договор № 13-ССД/1/19.05.2014 г. е предвидено отпускане на  
субсидия в размер на 9 483 лв. за изработване на художествени пана, ръкавици и 
шапки от вълна чрез иглонабиване. По молба на бенефициента е сключено 
допълнително споразумение от 21.07.2014 г. за прекратяване на договора. 
      По проекти на неправителствени организации са сключени следните 
договори: 
      1. Договор № 3-НПО-2014 г. от 19.03.2014 г. със Сдружение “Регионален 
съюз на ТПК” гр. В. Търново, ул. “Н. Габровски” № 1 за реализиране на проект: 
“Участие на РС на ТПК – В. Търново в трети европейски панаир на предприятия 
и кооперации от социалната икономика от 20 до 23 март 2014 г. гр. Пловдив” – 
отпуснато финансиране 15 000 лв. 
      2. Договор № 17-НПО-2014 г. от 29.04.2014 г. с Фондация “Сила за живот”, 
гр. В. Търново, ул. “Драгоман” № 18 за реализиране на проект: “Девети 
международен музикален фестивал за талантливи хора с увреждания, Поморие 
2014 г.- отпуснато финансиране 17 000 лв. 
      Съгласно чл. 26, ал. 2 и чл. 40, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с 
увреждания и Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски 
от работодатели и специализирани предприятия, трудово – лечебни бази и 
кооперации на хората с увреждания, ПКИ “Царевец” гр. В. Търново  е усвоила 
13 266,84 лв., от които 11 666, 44 лв. за социална интеграция и 1582,54 лв. за 
инвестиции. 
 

 В рамките на 
бюджета на 
Агенция на 
хората с 
увреждания 

Цел 5. Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот 
1 Осигуряване на 

подкрепа за 
участие на 
хората с 

1. Организации 
за и на хората 
с увреждания; 
2.Управители 

       През 2014 г. в бюджета на Община Велико Търново в Програмата за развитие 
на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново 
са заложени средства в размер на 5000 лева за обезпечаване на дейности за хора 
със специални нужди.  

 
 
 
 

Общински 
бюджет, 
бюджет на 
социалните 
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увреждания в 
спортни 
прояви 

на 
специализиран
и институции. 
3. НПО 
4. Община  
Велико 
Търново. 

       През отчетния период членовете на Териториална съюзна организация на 
Съюза на слепите в България – Велико Търново участваха в:  

• 2 турнира по табла за хора с увреждания  
- спечелено 8-мо място от Републиканско първенство по табла за незрящи; 
- спечелено 1-во място от Регионален турнир по табла в гр. Велико 
Търново; 
- участие в среща между отборите на ТСО на ССБ и СИБ и индивидуален, 
турнир по табла между членовете на ССБ на местно ниво. 
• 3 турнира по шах за хора с увреждания 
- Участие в Републиканско първенство по шах за незрящи; 
- спечелено 1-во място от Регионален турнир по шах; 
- 2-ро място за отбора на ТСО на ССБ - Велико Търновo от Регионален 

турнир по шах за незрящи, организиран от Община Велико Търново.  
• 3 турнира по канадска борба за хора с увреждания на местно и национално 

ниво, където са спечелени:  
- един златен и един сребърен медал от Републиканско първенство 

проведено в гр. Созопол; 
- бронзов медал от Държавно първенство по канадска борба проведено в гр. 

Кърджали;  
- едно 1-во и две 4-ти места от Републиканско първенство по канадска 

борба за незрящи в гр. Силистра. 
      Първа Европейска спартакиада за сляпо - глухи проведена в  гр. Пловдив, 
където един участник спечели 1-во място по табла, 4-то място по боулинг и 6-то 
място в дисциплината тласкане на  гюле. 
      За потребителите на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост и 
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Пчелище през 2014 г. 
периодично са организирани турнири по футбол и народна топка.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

услуги, 
програми и 
проекти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Осигуряване на 
възможности 
за пълноценен 

1. Управители 
на 
специализиран

       По повод 15 октомври – Ден на белия бастун и навършване на 35 години от 
създаване на Съюза на слепите в България, Община Велико Търново осигури 
транспорт за провеждане на екскурзия на членовете на ТСО на ССБ- Велико 

330 лв.  От 
общинския 
бюджет 
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отдих и 
почивка на 
хората с 
увреждания, 
настанени в 
специализиран
и институции 
и ползващи 
социални 
услуги в 
общността 

и институции и 
на социални 
услуги в 
общността. 
 

Търново до гр. Плевен и мемориала „Плевенска епопея”. 
      През отчетния период за голяма част от потребителите на специализираните 
институции и социални услуги в общността са осигурени възможности за 
пълноценен отдих и почивка на територията на страната: 

- ежегодно екипите на Преходно жилище „Надежда” с. Церова кория, на 
Защитените жилища І и ІІ, както и на Дом за възрастни хора с умствена 
изостаналост в с. Церова кория, разработват план за организиране на свободното 
време, спортни дейности и екскурзии, съвместно с потребителите. През месец 
юни 2014 г. е организирана съвместна 5-дневна почивка на море в к.к. Албена за 
потребителите на специализираната институция и социалните услуги в 
общността от резидентен тип.  

- през м. юли 2014 г. за 16 от потребителите на Дом за възрастни хора с 
умствена изостаналост – с. Пчелище и 9 потребители от „Защитено жилище за 
хора с умствена изостаналост” – с. Пчелище се организира 7-дневна лятна 
почивка на море в гр. Приморско. През годината са проведени 2 /две/ еднодневни 
екскурзии до гр. Трявна и с. Боженци за потребителите на ДВХУИ с. Пчелище и 
2 /две/ еднодневни екскурзии до гр. Трявна и гр. Елена за потребителите на 
„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” – с. Пчелище. 

- на потребителите на Защитени жилища І и ІІ за възрастни хора с умствена 
изостаналост в гр. Дебелец се проведе 5-дневна почивка на море в к.к. „Св. 
Константин и Елена”, с посещение на музеи и „Делфинариума” в гр. Варна. 

- за потребителите на „Защитено жилище” за възрастни хора с психични 
разстройства с. Церова кория периодично са осигурявани възможности за отдих 
и почивка като са организирани разходки и пикници до близки местности – 
„Язовира”, „Драката”, „Боровете”, Капиновски манастир и др. Проведена е 
еднодневна екскурзия до курорт Албена, с посещение на Археологически 
резерват Плиска. 

- с потребителите на Дневен център за стари хора, гр. Велико Търново през 
2014 година са организирани и проведении 5 /пет/ еднодневни екскурзии в 
страната  и 16 /шестнадесет/ излета на общозначими места в града. 

-  за преодоляване на риска от изолация и социално изключване на 
потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания – с. Вонеща 
вода, са организирани множество излети в района и са проведени екскурзии за 

 
Със средства 
от бюджета 
на 
съответните 
социални 
услуги. 
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разглеждане на забележителностите до гр. Габрово, с. Боженци, гр. Сопот, гр. 
Карлово, гр. Калофер,  гр. Трявна с развлекателна цел, посетени са с. Арбанаси, 
гр. Русе, гр. Свищов, с. Къкрина и гр. Ловеч с образователна и развлекателна 
цел. 

- с потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, гр. Велико 
Търново през месец октомври е проведена  екскурзия  до гр. Троян и Троянския 
манастир. 

- за децата, посещаващи Дневен център за деца с увреждания в гр. Велико 
Търново през месец май 2014 г. е проведена екскурзия до гр. Варна, с посещение 
на „Делфинариума”. През месец юли и август децата от Дневния център 
участваха в организирани мероприятия на открито и разходки в местността 
„Ксилифор” в град Велико Търново. 

3 Осигуряване на 
възможност 
за участие на 
хората с 
увреждания в 
културни 
прояви и 
развлечения 

1.Община  
Велико 
Търново;  
2.Управители 
на 
специализиран
и институции и 
на 
алтернативни 
социални 
услуги; 
3.Организации 
на и за хората 
с увреждания. 

• На 13.04.2014 г. в с. Самоводене се проведе 25-ти Общински песенен 
празник „Цветница” на Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на 
община Велико Търново, организиран от Община Велико Търново, в 
партньорство с Общинската организация на Съюза на пенсионерите - 2004. 

• През 2014 г. се организира и проведе Общинска изложба – „Хубава си, 
Татковино”  в изложбени зали “Рафаел Михайлов” и Празник на художественото 
слово в клуба на пенсионера и инвалида в с. Самоводене за седма поредна 
година съвместно с Общинската организация на Съюза на пенсионерите - 2004, 
на която бяха изложени рисунки на членове на Клубовете на пенсионера и 
инвалида на територията на Община Велико Търново по повод 1 октомври – 
Международен ден на възрастните хора. 

• На 15.11.2014 г. в читалището на с. Беляковец се проведе Първи общински 
празник за театрално изкуство - „Театрално вълшебство”, в който взеха участие 
театрални състави от Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на 
община Велико Търново. 

• Община Велико Търново периодично осигурява за потребителите на 
специализираните институции и социални услуги в общността на територията на 
общината безплатни пропуски за посещения на различни културни прояви и 
мероприятия, провеждани в град Велико Търново - концерти, театрални 
постановки, фестивали, оперни и балетни представления, музеи и др. 

800 лв. 
 
 
 
360 лв. 
 
 
 
 
 
 
100 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

От 
общинския 
бюджет 
 
От 
общинския 
бюджет 
 
 
 
 
От 
общинския 
бюджет 
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• На 3-ти декември - Световен ден на хората с увреждания се проведе 
благотворителна изложба-базар на изделия и сувенири изработени от хора с 
увреждания и членове на Общинска организация на Съюза на инвалидите в 
България.  

• По повод 25-години от основаване на Съюза на инвалидите в България и 
на Общинска организация се организира концерт в голяма зала на Община 
Велико Търново. 

• По повод Световния ден на хората с увреждания -3-ти декември, се 
организира изложба на картини нарисувани от дете посещаващо Дневен център 
за деца с увреждания, осъществена съвместно с Уни Кредит Булбанк. 

• През месец ноември 6 /шест/ потребители от Дом за възрастни хора с 
умствена изостаналост с. Пчелище взеха 2-ро място от участие в Осми 
национален конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания в гр. 
Шумен „Неоткрити, красиви надежди”, организиран от Сдружение „Сияйна 
зора”- гр. Шумен. 

 
 
 

Цел 6. Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания  
в общината и промяна в обществените нагласи спрямо тях 

1 Провеждане 
на 
информационн
и кампании по 
отношение 
проблемите, 
правата и 
възможности
те на хората с 
увреждания в 
общината  

1.Община  
Велико 
Търново;  
2. Дирекция  
„Бюро по 
труда”,  
3.Дирекция 
„Социално 
подпомагане”,  
4.Управители 
на 
специализиран
и институции и 
социални 

• За повишаване на информираността на обществото, във връзка с 
предлаганите социални услуги и изпълняваните проекти на територията на 
община Велико Търново, касаещи правата на хората с увреждания се подава 
постоянно информация към всички местни печатни и електронни медии. Всички 
информационни канали към и от институциите, ангажирани с проблемите на 
хората с увреждания са постоянно отворени и достъпни от всички. 

• От месец декември 2009 е обявена и функционира гореща телефонна 
линия за община Велико Търново - тел. 600 328, където служител на Дирекция 
„Социално подпомагане” – гр. Велико Търново консултира и отговаря на 
въпроси и сигнали, подадени от гражданите. 

• Съюза на инвалидите в България предоставя информация на хората с 
увреждания чрез органа на съюза - списание „Кураж” и издавания от 
Централното управление на СИБ информационен бюлетин. Традиционни са 
връзките с месните медии, чрез които се популяризира дейността на Общинската 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 
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услуги в 
общността 
5. Организации 
на и за хората 
с увреждания  

организация на СИБ. 
• През 2014 г. е изработена информационна брошура за ДВХУИ с. Церова 

кория и Преходно жилище “Надежда” с. Церова кория. 
• През 2014 г. Дневен център за деца с увреждания гр. Велико Търново, 

съвместно със Сдружение „Виктория 04” реализира проект 
„Предизвикателствата на половото съзряване и сексуалното възпитание при 
децата и младежите с увреждания”, в резултат бяха изработени и разпространи 
информационни брошури и материали и се проведе кръгла маса на тема 
„Обединени в грижата за децата с увреждания”, с цел повишаване степента на 
информираност за проблемите на децата с увреждания. 

2 Организиране 
и участие в 
тематични 
благотворител
ни изложби и 
кампании 

1.Община  
Велико 
Търново 
2.Управители 
на 
специализиран
и институции и 
социални 
услуги в 
общността 
3. Организации 
на и за хората 
с увреждания 

       Специализирани институции и социални услуги в общността за хора с 
увреждания в общината ежегодно организират тематични благотворителни 
мероприятия- изложби, базари, концерти: 

• На  3-4 юни за първа година Община Велико Търново организира Дни на 
социалните услуги под надслов „Ние можем”, в подкрепа на кандидатурата на 
Велико Търново за Европейска столица на културата 2019 г. На мероприятието 
потребителите от всички социалните услуги на територията на общината 
изложиха ръчно изработени сувенири и украшения, и участваха в концертната 
програма със своите певчески, танцови и театрални умения. 

• През месец март 2014 г. за трета поредна година социалните услуги на 
територията на община Велико Търново и партньорските организации 
организираха благотворителна изложба-базар с мартеници и сувенири, 
изработени от лица, в т.ч. деца с увреждания под надслов „Баба Марта бързала и 
мартеници вързала”. 

• В периода 01.12.2014 г. до 31.12.2014 г. социалните услуги на територията 
на общината и партньорски организации, участваха в организираната от Община 
Велико Търново традиционна Коледна изложба базар „Ние можем”, на която 
представиха произведения, изработени от потребители на социалните услуги.   

 Общински 
бюджет и от 
бюджетите 
на 
социалните 
услуги. 

Цел 7. Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия 

1 Осигуряване на 
условия за 

1. Регионална 
здравна 

        Проведени са обучения на деца, медицински специалисти и директори на 
детски ясли и градини (46 обучения с общ обхват 273 души) по теми за 

160 лв. Програма 
СИНДИ, 
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превенция на 
социално 
значими 
заболявания 

инспекция; 
2. Община 
Велико 
Търново 

здравословното хранене, Наредба № 2 за здравословно хранене на децата на 
възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни и Наредба № 6 за 
здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения 
на МЗ . 
 
          В рамките на националната инициатива „Да запазим костите си здрави!“, 
организирана от асоциация „Жени без остеопороза“, в клуба на пенсионера и 
инвалида на ул. “Възрожденска” в гр. Велико Търново  през месец октомври 2014 
година, със съдействието на Община Велико Търново, се проведе кампания за 
определяне на личния риск от остеопороза и скринингово изследване на костната 
плътност за всички лица на пенсионна възраст. 
 
       През 2014 година Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Велико Търново 
реализира следните дейности по промоция на здраве и профилактика на 
болестите за повишаване на информираността и развиване на умения у младите 
хора за опазване на личното здраве и практикуване на здравословен начин на 
живот:  
- С активното съдействие на средствата за масова информация са 
осъществени: 9 пресконференции, 86 ТВ предавания по местните кабелни 
телевизии и 134 радиопредавания; 36 публикации в областните всекидневници и 
111 – в интернет.    
- По Общинско кабелно радио - Велико Търново са реализирани общо 108 
излъчвания на 17 аудиоклипа на програма СИНДИ - зона Велико Търново и 144 
излъчвания на рекламата на кабинета за отказване от тютюнопушене. 
- На видеомонитора пред сградата на Община Велико Търново са излъчени 
18 видеоклипа на програма СИНДИ (общо 13 440 излъчвания), а поместените в 
YouTube 13 видеоклипа са гледани от потребителите 2 697 пъти. 
- Сред населението, в рамките на организирани инициативи и чрез програма 
„Глоб@лни библиотеки” – България (в парньорство с РНБ „П. Р. Славейков”) са 
разпространени 46 заглавия на информационни и образователни материали   (в 
общ тираж 3 731 броя) за поведенческите фактори на риска и профилактиката на 
ХНБ, конкурси, кампании и други. 
- Кампания за превенция на тютюнопушенето сред младите хора по повод на 

Детска 
компонента, 
„Здрави деца 
в здрави 
семейства”  
Средства от 
асоциацията. 
 
 
 
 
 
Бюджетите 
на 
институциит
е, общински 
бюджет 
/Програма 
СИНДИ/, 
програми и 
проекти. 
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Световния ден без тютюнопушене - 31 май под надслов „Повишаване на 
знанията и уменията за вредите от активното и пасивното тютюнопушене”, 
включваща: ученически конкурс за комикс в две възрастови групи (участвали са 
общо 65 ученика от 7 училища в община Велико Търново със 70 творби) и 
изложба; тренингови обучения с деца от предучилищна възраст и ученици по 
темата „За чиста околна среда без тютюнев дим” в 3 детски заведения (общ 
обхват 95 деца) и 4 училища във Велико Търново (общ обхват 93 ученици); 
ателиета на открито по рисуване и моделиране в парк Ксилифор; 
информационно-образователна кампания за населението - медийни изяви, 
публикации в интернет; излъчвания на видеоклип на видеостената пред Община 
Велико Търново и други. 

- Арт работилници за ученици по 4 здравни теми - тютюнопушене, 
здравословно хранене, алкохол,  околна среда и здраве, в рамките на които 46 
ученици от 3 до 7 клас от 4 училища във Велико Търново преминаха 
интерактивни обучения по посочените теми и изработиха 54 творби чрез 
използване на различни видове приложни изкуства и техники (квилинг, 
рисуване върху стъкло и текстил). 

- Образователни игри със състезателен характер в парк „Дружба” - Велико 
Търново по теми, свързани със здравословния начин на живот (превенция на 
тютюнопушенето, наркоманиите и опазването на околната среда) с участието на 
13 отбора ученици на възраст 14 - 19 години от 5 училища във Велико Търново. 

- Кампании за повишаване на физическата активност на населението „Движи 
се и победи 2014”, в два етапа (пролетен и есенен) и спортно-туристически 
празници (2) в околностите на Велико Търново - по туристическите маршрути 
(6) на кампанията преминаха общо 695 души, в т. ч. 372 деца и ученици, и 25 
семейства, а в спортно-туристическите празници над 300 деца и ученици 
участваха в различни дисциплини - туристически щафети, спортен риболов, 
плажен волейбол, бадминтон, колокрос, блиц турнир по шах, стрелба в цел, 
центрове на предизвикателството (въжен мост над реката, висяща въжена 
стълба, тролей над езерото, изкуствена катерачна стена). 

- Информационна кампания по повод на Световния ден на диабета (14 
ноември 2014) под надслов „Диабет: Здравословното хранене започва със 
закуската” чрез медийни изяви на специалисти по проблема и публикации в 
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интернет; разпространение на образователни материали (2) за превенцията на 
диабет тип 2 и на рисковите фактори за заболяването в детски и учебни 
заведения; интерактивно обучение и Коледно тържество с участието на деца, 
болни от диабет и техните родители, организирано съвместно с Езиково 
училище „Диел” и сдружение „Фортуна”.  
- Лятна Анти СПИН кампания, включваща безплатно и анонимно 
консултиране и изследване за ХИВ и разпространение на здравно-образователни 
материали и презервативи сред младите хора на басейните в кв. „Света гора” и 
Килифаревски манастир. 
- Кампания за профилактика на туберкулозата под надслов „Открий, лекувай, 
излекувай” по повод на  Международния ден (24 март): информационна акция 
„Дърво на познанието” с раздаване на информационни материали за 
профилактиката на заболяването; организационно-методична помощ (от 
експерти на инспекцията) на педагози и медицински специалисти в детските 
градини и училища на община Велико Търново за провеждане на здравно-
образователни дейности по проблема 
- В рамките на кампанията, по данни на медицинските специалисти от 
здравните кабинети, в детските и учебни заведения на община Велико Търново 
са проведени общо 111 здравно-образователни дейности (беседи, лекции, 
презентации), с които са обхванати общо 5 378 деца, ученици и персонал. 
- Кампания по повод на Световния ден за борба срещу СПИН - 1 Декември: 
интерактивни обучения и презентации с ученици от професионални гимназии и 
основни училища във Велико Търново; информационна акция в центъра на град 
Велико Търново с раздаване на информационни материали, презервативи, 
червени панделки и рисуване върху чадъри; общоградска ученическа дискусия, 
с участието на 14 екипа ученици от горен курс на обучение в град Велико 
Търново, които представиха мултимедийни презентации и дискутираха по 
актуалните здравни и социални аспекти на проблема СПИН; локални кампании 
във всички гимназии и СОУ във Велико Търново; медийни прояви. 

       През отчетния период са осъществени 61 обучения (от експерти на дирекция 
ПБПЗ) на ученици по теми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве с 
общ обхват 635 ученици и родители.   
       В рамките на дейностите за отбелязване на световните и международни дни, 
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посветени на превенцията на ХИВ/СПИН са обхванати общо 14 608  деца 
ученици и родители. 

2 Създаване на 
механизъм за 
прецизирано 
оценяване на 
нуждите от 
медицински 
изделия, 
помощни 
средства, 
приспособлени
я и 
съоръжения 
/МИПСПС/ и 
осъществяван
е на контрол 
по 
предоставяне
то им 

1.Дирекция 
”Социално 
подпомагане” 
2. Регионална 
здравна 
инспекция; 
 

          Към 31.12.2014 г. действащите досиета за МИПСПС в ДСП В. Търново са 
7780. Общия брой на подадените молби за периода от 01.01.2014 г.  до 31.12.2014 
г. е 1517,  по тях са издадени 2111 заповеди. През изминалата година са 
отпуснати целеви помощи за снабдяване с медицински изделия както следва: 

- Протези за долни и горни крайници – 26 броя;  
- Ортопедични обувки –  865 чф. за 433 лица; 
- Протезни рула – 50 броя за 25 лица; 
- Протезни чорапи – 300 броя за 25 лица; 
- Протективни чорапи – 150 броя за 25 лица; 
- Обувки за протеза – 27 чф. за 27 лица; 

 Слух. апарати – очила, цифрови, джобни, програмируеми – на 305 лица; 
 Слухови апарати за деца, учащи и студенти – 8 броя за 4 деца и учащи; 

- Батерии за слухови апарати – 11120 броя за 556 лица и деца; 
- Гръдни епитези – 64 броя за 64 лица; 
- Перуки – на 39 лица; 
- Очни протези – на 2 лица; 
- Говорен апарат – на 1 лице; 
- Патерици, бастуни, проходилки –  84 броя, за 76 лица; 

 Инвалидни колички – обикновени и акумулаторни – на 99 лица; 
- Тоалетен стол и стол за баня /комбиниран/ - на 176 лица; 
- Антидекубитален дюшек – на 85 лица; 
- Антидекубитална възглавница – на 84 лица; 

         Отпуснатата целева помощ за покупка или ремонт на ПСПСМИ се 
начислява на името на правоимащото лице във ведомост за изплащане по касов 
или безкасов път. В законно определения срок от получаване на помощта, 
правоимащото лице представя в Дирекцията оригинални: фактура, фискален 
касова бон и приемо-предавателен протокол за закупеното изделие. Лицата, 
неизползвали целевата помощ по предназначение възстановяват пълния размер 
на помощта и законно установената лихва. Обща сума на изплатените средства за 
МИПСПС през  2014 г. е  550 411,00 лв. 
          Със заповед № РД01-780/10.11.2010 година на Директора на ДСП – В. 

550 411,00 
лв. 

От 
държавния 
бюджет 
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Търново е определена комисия от социални работници в отдел „ХУСУ”. Те са 
ангажирани с ежемесечна проверка в домовете на произволно избрани лица, във 
връзка със спазване на реда и условията при снабдяване с МИПСПС. От м. 
януари 2014 г. до м. декември 2014 г. са посетени 60 лица. Констатациите за 
всяко едно лице са подробно описани в протокол.  
        За осъществяване на контрол по отпускане на МИПСПС на основание чл.40, 
42, ал.1 и ал.2 и чл.46 от ППЗИХУ при установено несъответствие между 
медицинските документи, действителното състояние на лицата и предписаните 
медицински изделия, през 2014 година са обжалвани 17 протокола на ЛКК пред 
ТЕЛК. От тях към края на периода от ТЕЛК не са потвърдени 3 протокола и са 
издадени заповеди за отказ, 4 са потвърдени и съответно са издадени заповеди за 
отпускане на целева помощ за МИПСПС. По останалите обжалвани МП на ЛКК 
ТЕЛК все още не се е произнесъл с решение.  
 

 
 
Отчетът на Плана за действие за 2014 г. към Общинска стратегия за осигуряване равни възможности за хората с увреждания 

в Община Велико Търново 2012 – 2015 година е изготвен от Дирекция “Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико 
Търново, съвместно с всички институции и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на хората с увреждания.  

Настоящия документ е обсъден и приет от Обществения съвет за социално подпомагане при Община Велико Търново и е 
отворен документ, който може да бъде актуализиран и допълван. 
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