ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2013 г. КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2012 – 2015 г.
По оперативна цел І:
Създаване на условия за адаптиране на битовата, околната,
институционалната и комуникационна среда към нуждите на хората с
увреждания и повишаване на тяхната мобилност
Дейност 1
Осигуряване на специализиран транспорт за нуждите на лицата, в т.ч.
децата с увреждания при придвижването им до и от специализираните институции,
услуги в общността и учебни заведения.
 За транспортирането на децата, ползващи услугите на Дневния център за деца
с увреждания е закупено превозно средство, адаптирано към нуждите на децата с
увреждания.
 През 2013 г. е изготвено предложение за осигуряване на транспортно средство
за нуждите на ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18 години, с цел развиване на
мобилната услуга на Центъра и превоз на трудно подвижни потребители от домовете им
до сградата 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” и ДСХ „Венета Ботева”.
Дейност 2
Предприемане на ефективни мерки за премахване на архитектурните
бариери и осигуряване на физически достъп до обществени сгради, открити
пространства, спортни и културни обекти за лица с увреждания.
 През 2013 г. се изгради външен асансьор в Дневен център за деца с
увреждания в гр. Велико Търново, чрез който се осигури безпрепятствен достъп на
децата с увреждания до сградата, в която се помещава социалната услуга.
 През отчетния период стартира съвместна инициатива на Община Велико
Търново и Сдружение „Азбукари” за набиране на средства за изграждане на обществена
детска площадка за игра и обучение, адаптирана и за деца с увреждания в град Велико
Търново. Предвижда се площадката да бъде комбинирана и на нея да играят заедно деца
от различни възрасти, като съоръженията ще бъдат приспособени и за деца в
неравностойно положение. Инициативата за подобряване условията на живот и игра на
децата с увреждания е част от Националната кампания за социална интеграция на деца
със специфични потребности „Вярвам в теб!“.
 С цел създаване на подходяща достъпна среда за хората с увреждания в
община Велико Търново, представител на ОО на СИБ участва в комисията по ТСУ към
Община Велико Търново и оказва съдействие с предоставяне на информация и
конкретни препоръки, които биха ускорили приспособяването на градската среда за
достъп на хората с увреждания.
 По-голямата част от превозните средства от масовия обществен транспорт в
град Велико Търново са пригодени за ползване от лица с увреждания.
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 През 2013 г. се извърши скосяване на тротоарите на ул. „Георги Бакалов” и ул.
„Марно поле” в гр. Велико Търново.
 Изградени са рампи по ремонтираните стълбищни улици в града и са
направени пешеходни парапети.
 В пространството пред Клуба на пенсионера и инвалида на ул. „Краков” № 8 в
гр. Велико Търново са обособени 2 паркоместа за хора с увреждания и е поставен пътен
знак.
 За улесняване достъпа на лица с увреждания до превозните средства на голяма
част от автобусните спирки са изградени подходи към тротоарите;
 Със средства от Лайънс Клуб – Велико Търново е боядисана пешеходната
пътека на едно от най-натоварените кръстовища в града със светлоотразяваща червена
боя;
 През месец март 2013 година е монтирана платформа за инвалиди в
Археологическия музей във Велико Търново по проект пред Агенцията за хората с
увреждания.
 В Мултимедийният посетителски център в гр. Велико Търново е изградена
платформа и вътрешен асансьор за улесняване достъпа на хора с увреждания до обекта.
 През 2013 г. е възстановен летния театър в град Велико Търново, който е
адаптиран и достъпен за хора с увреждания.
 През отчетния период, в изпълнение на сключен договор между Агенция за
хората с увреждания и Производителна кооперация на инвалидите „Царевец” за
осигуряване и поддържане на здравословни и безопасно условия на труд на работните
места е подменена дограмата в два цеха, административни помещения, санитарни
помещения и стълбищни площадки. Стойността на проекта е 35 645 лв.
Дейност 3
Осигуряване на специални условия за движение, спиране и паркиране на
моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания.
 Общинската организация на Съюза на инвалидите в България и
Териториалната съюзна организация на Съюза на слепите в България – Велико Търново
поддържат коректни отношения с фирми-превозвачи на територията на града и ежегодно
договарят преференции за пътуване на своите членове. Броя и условията на издаваните
карти за преференциално пътуване се договарят между представителите на съответните
организации и конкретните превозвачи. През 2013 година превозвачите „Алекс ОК” и
ЕТ „Надежда”са осигурили 77 карти за безплатно пътуване по линиите на градския
транспорт на членовете на ТСО на ССБ – Велико Търново и 230 карти за
преференциално пътуване по линиите от градския транспорт на членовете на ОО на СИБ
– В. Търново.
 През 2013 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 800 броя карти за безплатно паркиране
на правоимащи лица. Карти се издават на всички регистрирани по 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 1352 винетни
стикера на лица с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане от Община Велико
Търново. На 4 лица е отказано право на безплатна едногодишна винетка за лек
автомобил, след прецизиране на представения набор от документи.
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 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”.
По оперативна цел II:
Промяна на модела на грижа за хората с увреждания и осигуряване на преход
от институционални грижи към услуги в общността, чрез приоритетно развитие
на алтернативни услуги.
Дейност 1
Намаляване капацитета на съществуващите специализирани институции за
лица с увреждания и проучване на възможностите за реинтеграция на
потребителите в семейна среда.
 През отчетния период не са извършвани промени в капацитета на
съществуващите специализирани институции за лица с увреждания на територията на
Община Велико Търново.
 В изпълнение на Заповед № РД 22-1659/15.10.2013 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 или извеждане в “Защитено жилище” или
“Преходно жилище”. 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
Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Методики за условията
и реда за предоставяне на социалните услуги „Защитено жилище” и „Наблюдавано
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 76
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” или “Преходно жилище”.
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.
Дейност 2
Изграждане на социални услуги в общността от резидентен тип за лица, в т.ч.
деца с увреждания на територията на общината.
 С цел подобряване качеството на живот на деца с увреждания на възраст от 3
до 18 години, изведени от Домове за деца и младежи с увреждания в страната, през
отчетния период се реализираха дейности за избор на фирма изпълнител на строителни
дейности по изграждане на 3 /три/ Центъра за настаняване от семеен тип по проект от
Община Велико Търново по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за
предоставяне на БФП BG 161PO001/1.1-12/2011, „Подкрепа за деинституционализация

3

на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1
„Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”.
През м. октомври 2013 г. се сключи договор с изпълнител за изпълнение на СМР,
като се предвижда до края на м. август 2014 год. обектите да бъдат изградени.
 През 2013 г. Община Велико Търново кандидатства по проект „Изграждане на
Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост в град Велико
Търново” по мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” по Проект „Красива
България”. Мярката е насочена към подобряване на условията на живот на групи в
неравностойно положение чрез обновяване или създаване/изграждане на подходяща и
ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на социални услуги
от резидентен тип в общността, които да заменят институционалната грижа.
Потребители на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” ще бъдат лица
с умствена изостаналост от 18 до 35 години. През отчетния период проектното
предложение не получи финансиране.
 С Решение № 578 от заседание на 28.02.2013 г. на ВТОС е дадено съгласие за
изграждане на "Център за социална рехабилитация и интеграция" за лица над 18 години
с психични разстройства, с капацитет 30 потребители. За нуждите на социалната услуга
са предоставени безвъзмездно пет помещения, собственост на "Център за психично
здраве - Велико Търново" ЕООД. През отчетния период са извършени строителноремонтни дейности в помещенията и е заявено обзавеждане и оборудване.
 Във връзка с реализацията на проект „Инвестиция в ранното детство –
гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново” по
Проект на МТСП, финансиран със средства на Световната банка за възстановяване и
развитие, през 2013 година се извършиха дейности по подготовка на тръжни процедури
за обзавеждане и оборудване на ремонтираните помещения на Общностен център за
деца и техните семейства. Помещенията, в които ще се осъществяват дейностите по
проекта са изцяло адаптирани към нуждите на лица с увреждания. В края на отчетния
период се сключиха договори за доставка, обзавеждане и оборудване на помещенията, в
които ще се реализират проектните дейности.
 През отчетния период е разкрит Клуб на пенсионера и инвалида в село
Вонеща вода, общ. Велико Търново.
 През м. август 2013 г. между Община Велико Търново и Фондация
„Милениум” се сключи Договор за възлагане на управлението на социалната услуга в
общността „Дневен център” за възрастни с увреждания в с. Вонеща вода със срок до
2016 година.
 През м. октомври 2013 г. между Община Велико Търново и Международна
социална служба - България се сключи Договор за възлагане на управлението на
социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”за
деца с увреждания и техните семейства в гр. Велико Търново със срок до 2016 година.
Дейност 3
Осигуряване на устойчивост на предоставяните услуги в семейна среда –
личен асистент, социален асистент и домашен помощник.
 На 01.02.2013 г. стартира изпълнението на Проект “За по – добър живот” на
Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
Схема за БФП BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Проекта има за цел да разшири
дейността на Домашен социален патронаж – Велико Търново като се създаде Звено за
услуги в домашна среда към него, чрез което да се предоставят почасови социални
услуги в домашна среда на лица, в т. ч. и деца с трайни увреждания и възрастни хора с
ограничения или невъзможност за самообслужване. За предоставяните социални услуги
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потребителите заплащат такса, съгласно утвърдена от Кмета на Община Велико Търново
и приета от Великотърновски общински съвет Методика за формиране и заплащане на
потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна
среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново.
Персоналът от 31 лица /в т.ч. 1 бр. социален работник/ на Звено за услуги в
домашна среда по проекта предоставя по график почасови социални услуги в семейна
среда на над 100 лица, в т. ч. на 5 деца с увреждания възрастни самотни хора на
територията на гр. Велико Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Ресен, с. Ново село и
с. Пчелище.
 През 2013 г. продължи предоставянето на социалната услуга „Личен асистент”
по Проект „Подкрепа за достоен живот”, изпълняван от Община Велико Търново, в
качеството й на партньор на Агенция за социално подпомагане. Проекта се реализира с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и има за цел
подобряване качеството на живот на лица, в т.ч. деца с трайни увреждания на
територията на общината, чрез назначаване на безработни лица в трудоспособна възраст
като лични асистенти, които да подпомагат лицата в неравностойно положение при
осъществяване на ежедневните дейности и полагат грижи за тях в семейната им среда.
Социалната услуга по проекта се предоставя от 10.01.2011 г. и е с продължителност 39
месеца, с планиран край 15.03.2014 г. В края на отчетния период е осигурена грижа в
семейна среда на 73 лица, в т.ч. деца с трайни увреждания от територията на общината,
обгрижвани от 68 лични асистенти.
 През 2013 година по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”
Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Велико Търново е работодател на 38 лични
асистенти, които полагат грижи за лица, в т.ч. деца с тежки увреждания. Четиринадесет
от личните асистенти полагат грижи за деца.
 Доставчиците на социални услуги извършват ежемесечни проверки за оценка
на качеството на предоставяне на услугата „Личен асистент”, както и проверка за
дублиране на потребители и наличие на двойно финансиране.
Дейност 4
Подобряване на материалната база и условията на живот на потребителите в
специализираните институции за социални услуги и в социалните услуги в
общността от резидентен тип за лица с увреждания.
 През м. май 2013 г., със средства от дарения в Дневен център за деца с
увреждания в гр. Велико Търново се създаде и оборудва кът за сензорна терапия, в който
се осъществяват релаксиращи дейности за потребителите на социалната услуга.
 Подобрения в материалната база са направени в сградата на Дневен център за
стари хора в гр. Велико Търново, където е поставена външна изолация и са монтирани
климатични системи.
 Ремонтирана е материалната база и са подобрени условията на живот за
потребителите на „Защитено жилище за лица с тежки психични разстройства” в с.
Церова кория, общ. Велико Търново, където са подменени плоскостите на окачените
тавани и е ремонтиран покрива на сградата, в която се помещава социалната услуга.
Покривната конструкция е сменена с нова и е създадена възможност част от площта да
се използва за складово помещение, в което да се прибират неизползвани от
потребителите вещи и дрехи.
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По оперативна цел ІІІ:
Гарантиран достъп до качествено образование за хората с увреждания.
Дейност 1
Обхващане на всяко дете с увреждане в предучилищна и училищна възраст в
образователната система и изграждане на съответната подкрепяща среда.
 На своите заседания през учебната 2012/2013 година ЕКПО насочи общо 84
деца и ученици за интегрирано обучение и ресурсно подпомагане, за община Велико
Търново – 19 деца/ученици от които 8 момичета и 11 момчета. От тези 19 деца 14 са
насочени за обучение в специални училища /5 момичета и 9 момчета/, 2 деца са насочени
към ранно въздействие в детска градина /2 момчета/. Отложени от постъпване в І-ви клас
са 2 момчета.
На интегрирано обучение през учебната 2012/2013 година в Община Велико
Търново са включени 137 деца и ученици.
Дейност 2
Обучение на ресурсни учители, работещи с деца и ученици със специални
образователни потребности и обезпечаване на тяхното наемане.
 В Pесурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици със специални образователни потребности /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. Педагогическият персонал е
мотивиран за непрекъснато професионално и кариерно израстване като участва в
различни квалификационни форми дори и извън планираните квалификационни
дейности.
През отчетния период са проведени следните обучения:
1.”Цикъл практики за деца от спектъра на аутизма” (19-20.01.2013 г.);
2.”Приложно-поведенчески анализ при аутизъм” (24-25.02.2013 г.);
3.”Обучение и възпитание на деца с умерена и тежка форма на умствена
изостаналост” (15.04.2013 г.);
4.”Алтернативни системи за комуникация при работа с деца с разстройства от
аутистичния спектър” (25-26.04.2013 г.);
5.”Познаване на рефлексите и правилно позициониране при деца с двигателни
нарушения /ДЦП и сходни състояния /.Основна предпоставка за ефективна терапия и
обучение” (11-12.05.2013 г.);
6.”Обучение на зрително затруднени ученици” по проект „Подкрепа за раван
старт чрез интегрирано обучение” (24.03.2013 г.);
7. Участие в Шести национален семинар за ресурсни учители (25-28.06.2013 г.);
8.”Безопасност и здраве при работа на ръководния състав, длъжностните лица по
безопасност и здраве при работа, лицата провеждащи инструктажи по безопасност и
здраве при работа” (м.06.2013 г.);
9.”Управление на стреса и времето в работата на учителите. Смехотерапия за
редуциране на стреса” (02-03.07.2013 г.)
Проведените обучения осигуряват съответствие между социалната практика и
равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри и спомагат за
задоволяване на професионалните интереси и за професионалното развитие на
учителите. Учителите и другите специалисти с педагогически функции се запознаха с
различни ниско и високо технологични системи за алтернативна комуникация.
 Екип за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ организира обучение на
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директорите на училища и на детски градини в рамките на работна среща на тема
„Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детските
градини”, проведено в гр. Трявна през месеците март и април 2013 г.
 В ПУ „Св. Теодосий Търновски” - Велико Търново с финансови средства от
бюджета на училището са организирани две квалификационни форми, които са
преминали всички педагози от училището. Планирано е трето обучение на тема
„Интегриране на технологии и използване на ресурси за работа с интерактивна дъска”.
Ръководството на училището търси адекватни форми за поддържаща квалификация на
кадрите с оглед на повишаване на компетентностите за работа с деца и ученици с
различни дефицити и увреждания.
Учителите от училището са участвали в следните квалификационни курсове:
• Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в
образователно-възпитателния процес;
• „Стъпки в работата с аутистичното дете. Изготвяне на оценка и програма”;
• Обучение на зрително затруднени ученици;
• Методика на обучението по БДП - дистанционно обучение;
• Технология на създаване на училищно и учителско портфолио;
• Регионално обучение за Европейския съюз, за преподаватели от системата на
средното образование в рамките на проект "Час за Европа";
• Националната конференция за обсъждане на опита и бъдещето на
гражданското образование се организира в рамките на втората национална кампания
„Участвам и променям” от Министерството на образованието, младежта и науката,
Институцията на Омбудсмана на Република България и Регионалния инспекторат по
образование в Силистра;
• Международен семинар за професионално развитие по дейност eTwinning;
• Включване и комуникация, конференция за аутизъм.
По оперативна цел ІV:
Разширяване възможностите за трудова заетост на хората с увреждания и
включването им в различни програми за осигуряване на подходящи работни места.
Дейност 1
Стимулиране на професионалното обучение и квалификация на хората с
увреждания.
 В Закона за насърчаване на заетостта са регламентирани програми и
насърчителни мерки за заетост и обучение, насочени към хората с трайни увреждания,
които създават условия и възможности за достъп до пазара на труда и осигуряват
подходящо обучение. На хората с увреждания в дирекциите “Бюро по труда” (ДБТ) се
предлагат свободни работни места, както на първичния пазар на труда, така и по мерки
за насърчаване на заетостта по Закона за насърчаване на заетостта.
По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново към 31.12.2013 г. броя
на търсещите работа безработни лица с намалена работоспособност е 152, от които 76
жени и 76 мъже. 16 от регистрираните лица с трайно намалена работоспособност са на
възраст до 29 години, а безработните лица над 50 – годишна възраст с намалена
работоспособност са 72.
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”, както и в
Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни
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увреждания, която е разработена. 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 отчетния период с посредничеството на Дирекция „Бюро по труда” – В.
Търново са постъпили на работа на първичния пазар 24 лица с трайно намалена
работоспособност, 7 лица са устроени по мерки по ЗНЗ и 14 лица са започнали работа по
други програми.
 В Община Велико Търново са определени 22 работни места за лица с трайно
намалена работоспособност и са назначени 22 лица, от които 21 лица са с определена
трайно намалена работоспособност и 1 лице е с намалена работоспособност под 50 %.
Работните места на назначените лица са достъпни и адаптирани към нуждите на лицата с
увреждания.
 По проекти, изпълнявани от Община Велико Търново по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, през отчетния период са назначени 11 лица с
трайно намалена работоспособност – по Проект „Подкрепа за достоен живот” едно лице
е назначено на длъжност „личен асистент”, 1 лице е назначено на длъжност „Домашен
санитар” по Проект „За по-добър живот”, с 1 лице е сключен трудов договор за
изпълнение на длъжност „портиер” по Регионална програма към Националния план за
действия по заетостта-2013 г. и 8 лица с намалена работоспособност са назначени на
длъжност „работник, озеленяване” и „работник, поддръжка пътища”.
По Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” през
2013 г. Община Велико Търново е сключила трудов договор с 1 лице с намалена
работоспособност за изпълнение на длъжността „общ работник”.
Преди сключване на трудови договори с лицата е изискано становище от Служба
по трудова медицина, относно пригодността да изпълняват задълженията, описани в
длъжностната характеристика за съответната длъжност.
 През 2013 година Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново е
била работодател на 5 лица с трайно намалена работоспособност по Национална
програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”. Наетите лица без
затруднение са се адаптирали към работната среда, колектива и спецификата на работа и
са изпълнявали задълженията си съвестно и отговорно.
Дейност 2
Създаване на условия за развитие на самостоятелна стопанска дейност на
хората с увреждания.
 Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ ежегодно обявява процедура за
финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от
лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. За участие в
процедурата могат да кандидатстват физически лица с 50 и над 50 на сто трайно
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/,
чиито собственици са подобни лица. В представеното решение на ТЕЛК,
удостоверяващо степента на намалената работоспособност на кандидата, не трябва да
има забрана за упражняване на всякакъв вид труд или на труд, който се предвижда, че
ще бъде упражняван при реализация на след инвестиционните дейности.
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/, във връзка с чл.
31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
През 2013 г. са класирани 2 /два/ проекта за започване на самостоятелен бизнес от
лица с трайни увреждания от територията на община Велико Търново и са сключени 2
/два/ договора за финансиране. Отпуснатата субсидия за всеки договор е в размер на
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20 000 лева. Поради здравословни причини, договора за финансиране с единият от
бенефициентите е прекратен по негова молба.
По оперативна цел V:
Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в
културния живот.
Дейност 1
Осигуряване на подкрепа за участие на хората с увреждания в
параолимпийски игри.
 През отчетния период 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 7000 лева за обезпечаване на дейности за хора
със специални нужди.
 През м. април 2013 г. гр. Велико Търново беше домакин на 13-тите
Регионални игри, организирани от Спешъл Олимпикс България, съвместно с Български
Футболен съюз и Спешъл Олимпикс Европа в рамките на Европейската футболна
седмица 2013 г. и националната промоционална кампания „Да играем заедно!” .
В спортната надпревара се включиха деца със специални образователни
потребности от помощните училища „Св. Теодосий Търновски” – Велико Търново и
„Иван Вазов” ¬ с. Ново село, както и деца от Ресурсен център за подпомагане
интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности – Велико Търново.
Децата със специални образователни потребности и техните партньори от
общообразователните великотърновски училища взеха участие в 6 отбора – 3 по футбол
за момчета и 3 по народна топка за момичета.
Дейност 2
Осигуряване на възможности за пълноценен отдих и почивка на хората с
увреждания, настанени в специализираните институции и алтернативните
социални услуги.
 По повод 15 октомври – Ден на белия бастун, Община Велико Търново
осигури транспорт за провеждане на екскурзия на членове на ТСО на ССБ – Велико
Търново до гр. Трявна и Дряновски манастир.
 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:
- през м. юли 2013 г. за 16 от потребителите на Дом за възрастни с умствена
изостаналост – с. Пчелище се организира 7-дневна лятна почивка на море в курортен
комплекс „Албена”. През годината са проведени и 2 /две/ еднодневни екскурзии – до гр.
Карлово и гр. Калофер, както и до гр. Троян, Троянски манастир и с. Черни осъм.
- за потребителите на „Защитено жилище” – с. Пчелище, през м. октомври 2013
г. е проведена еднодневна екскурзия до с. Медвен, екопътека Сини вир” и с. Жеравна.
- за потребителите на „Защитено жилище” за лица с тежки психични
разстойства – 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 и посещение на делфинариума в гр. Варна.
- на потребителите на защитените жилища І и ІІ за лица с умствена
изостаналост в гр. Дебелец са проведени екскурзии до с. Арбанаси и конната база, с.
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Хотница и Хотнишкия водопад, с. Къкрина и зоопарка в град Ловеч, Дряновския
манастир, гр. Трявна и др.
- 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 2013 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.
- с потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция за
възрастни и лица с увреждания над 18 г. гр. Велико Търново е проведен излет до х.
Божур, организирани са спортни дни и екскурзии.
- 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 разглеждане на
забележителностите на гр. Търговище, гр. Котел, с. Жеравна, гр. Троян и с. Орешак, гр.
Стара Загора, гр. Трявна и др. Организирана е разходка с развлекателна цел до с.
Арбанаси, както и посещение до с. Мадара /Мадарски конник/, гр. Плиска и гр. Велики
Преслав с образователна насоченост.
- за децата, посещаващи Дневен център за деца с увреждания в гр. Велико
Търново е организиран поход по маршрута х. Божур – манастир „Св. Троица”, както и
еднодневен поход до местността „Ксилифор” с игри на открито. През м. август 2013 г. е
проведена екскурзия до гр. Ловеч, където са посетени зоологическата градина и
покрития мост в града.
Дейност 3
Осигуряване на възможност за участие на хората с увреждания в културни
прояви и развлечения.
 През месец март 2013 г. за втора 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 Малта бързала и мартеници вързала”. Благотворителния
базар беше част от програмата за кандидатурата на Регион Велико Търново за
Европейска столица на културата 2019 година.
 В периода 01.12.2013 г. до 31.12.2013 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.
 На 28.04.2013 г. в с. Хотница се проведе 24-ти песенен празник „Цветница” на
Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на общината, организиран от
Община Велико Търново, в партньорство с Общинската организация на Съюза на
пенсионерите - 2004.
 През 2013 г. се организира и проведе Общинска фото изложба – „Клубът –
мой приятел”, с фотоси на членове на Клубовете на пенсионера и инвалида на
територията на Община Велико Търново по повод 1 октомври – Международен ден на
възрастните хора.
 На 26.10.2013 г. се организира и проведе шести празник на художественото
слово в КПИ „Родолюбец” с. Самоводене.
 През отчетния период членовете на ТСО на СИБ – Велико Търново участваха
в регионални турнири по шах и табла.
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 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, цирк и др.
 На 28 ноември в Двореца на културата и спорта се проведе благотворителен
концерт за събиране на средства за изграждане на детска площадка, адаптирана за спорт
и обучение и за деца с увреждания в гр. Велико Търново. Събитието бе организирано от
„Сдружение Азбукари" и е част от Националната кампания „Вярвам в теб".
По оперативна цел VI:
Повишаване степента на информираност, чувствителност и отзивчивост
на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания в
общината и промяна в обществените нагласи спрямо тях.
Дейност 1
Провеждане на информационни кампании за осигуряване на широка
обществена подкрепа на дейностите, които ще се предприемат за реализиране на
Стратегията.
 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.
 Специализирани институции и социални услуги в общността за хора с
увреждания в общината провеждат информационни кампании и организират тематични
благотворителни изложби.
 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 организация на СИБ.
Дейност 2
Повишаване на положителното отношение на обществеността по отношение
осигуряването на равни права и възможности на хората с увреждания.
 За повишаване на положителното отношение на обществеността към хората с
увреждания съществено влияние оказват организираните от Община Велико Търново
благотворителни Коледни и Мартенски изложби-базар, в които участие вземат
потребители от различните социални услуги и специализирани институции за лица, в т.ч.
деца с увреждания.
 През отчетния период са поддържани регулярни връзки с местните печатни и
електронни медии, с цел промяна на обществените нагласи спрямо хората с увреждания,
ползващи социални услуги в общността или настанени в специализирани институции на
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територията на общината. За същността и дейността на социалните услуги и живота на
потребителите са публикувани и излъчени различни материали.
 На видно място в Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново е
изнесена информация, касаеща хората с увреждания по всички нормативни основания,
която се актуализира при всяка настъпила промяна.
По оперативна цел VII:
Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Дейност 1
Осигуряване на условия за превенция на социално-значимите заболявания.
 През 2013 година Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Велико Търново
планира и реализира дейности по промоция на здраве и профилактика на болестите за
повишаване на информираността и развиване на умения за опазване на личното здраве и
практикуване на здравословен начин на живот.
Със съдействието и подкрепата на местната законодателна и изпълнителна власт,
партньорите от здравеопазването, образованието, спорта и туризма, Обществената
коалиция за здраве, институциите за социални услуги, средствата за масова информация,
неправителствени и обществени организации и други успешно са осъществени дейности
за превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотичните вещества;
популяризирането на ползата от движението, здравословното хранене и профилактиката
на заболяванията, свързани с наднорменото тегло и затлъстяването; профилактиката на
пътно-транспортния травматизъм, профилактика на ХИВ/СПИН и сексуално-предавани
инфекции, туберкулоза и други.
Чрез средствата за масова комуникация РЗИ осъществи редица предавания,
публикации, пресконференции. Проведени са кампании за информиране и превенция на
населението по отношение на различни заболявания. В училищата са проведени
обучения, интерактивни занимания и методично-консултативна помощ на всички
медицински специалисти от здравните кабинети.
С активното съдействие на средствата за масова информация са осъществени 14
пресконференции, 99 ТВ предавания, 106 радиопредавания и 119 публикации в
областните ежедневници.
По Общинско кабелно радио са излъчени 35 аудиоклипа (общо 328 излъчвания), а
на видеостената пред Община Велико Търново - 26 видеоклипа с общ брой излъчвания
15 120.
На сайта youtube.com са публикувани 40 видеоклипа и 13 видеофилми на здравна
тематика (посетени от общо 8 469 лица), а в интернет - 125 информации и образователни
материала и снимков материал.
Рекламата на кабинета за отказване от тютюнопушене в РЗИ е излъчена 144 пъти
по Общинското кабелно радио и 1800 пъти - по КТ „Видеосат - 21 век”.
Сред населението са разпространени 77 заглавия на печатни здравнообразователни и информационни материали в общ тираж 13 504 броя, а чрез програма
Глоб@лни библиотеки е предоставена възможност на жителите на малките населени
места в общината да се информират за отделни инициативи и профилактиката на найчестите неинфекциозни болести и рисковите за здравето фактори – тютюнопушене,
нездравословно хранене, обездвижване, употреба на алкохол и наркотични вещества,
повишено кръвно налягане, диабет тип 2, превеция на СПИН и сексуално предавани
болести, туберкулоза и други.

12

 През 2013 година Община Велико Търново, в партньорство с Дарителско
Сдружение „Св. Иван Рилски” с. Балван, осъществиха кампания „Здраво сърце” в
населени места на Община Велико Търново. По време на кампаниите бяха извършени
дейности по измерване на кръвно налягане, измерване на кръвна захар с глюкомер,
измерване на телесно тегло, консултиране и раздаване на здравно–информационни
материали на повече от 100 лица.
 Раздадени са апарати за измерване на кръвно налягане на Клубовете на
пенсионера и инвалида в село Балван, село Русаля, село Велчево, град Килифарево и
село Ялово, както и глюкомери с 100 броя тест ленти на Клубовете на пенсионера и
инвалида в село Балван, село Самоводене, село Ресен, село Миндя, село Велчево, село
Пчелище, град Килифарево и село Вонеща вода.
 Предоставени са лекарства от първа необходимост за жителите на 27 населени
места на територията на Община Велико Търново.
 На 10 септември 2013 г. пред Община Велико Търново се проведе
информационна кампания, във връзка с реализацията на Проект "СПРИ и се прегледай"
(Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания). Представени
бяха презентация, образователни филми и видеоклипове, а желаещите граждани имаха
възможността да отправят въпросите си към специалисти в областта на скрининга.
 През месец март 2013 г. Асоциация „Жени без остеопороза”, със съдействието
на Община Велико Търново организира скринингово изследване за измерване на
костната плътност за пенсионери от Клубовете на пенсионера и инвалида в гр. Велико
Търново и на всички желаещи.
 По повод Световния ден за борба с хипертонията - 17 май, съвместно с
Българската лига по хипертония се проведе кампания на открито под мотото „Нормално
кръвно налягане – нормален сърдечен ритъм” в парк „Марно поле” в гр. Велико
Търново.
 На 29 октомври 2013 г., по повод Световния ден на болните с псориазис, се
организира информационна кампания пред Община Велико Търново.
 По повод Световния ден за профилактика на диабета, на 14 ноември 2013 г. в
Общински център за обслужване на гражданите в Община Велико Търново се
извършиха безплатни изследвания на кръвна захар на желаещи граждани от специалист
ендокринолог. Изследвани и консултирани бяха 92-ма граждани на Велико Търново.
Дейност 2
Създаване на механизъм за прецизирано оценяване на нуждите от ПСПС и
медицинските изделия и прилагане на индивидуализиран подход.
 Дейността по прием на документи, обработка и отпускане на помощни
средства, приспособления и съоръжения на правоимащите лица от територията на
община Велико Търново се осъществява от Дирекция „Социално подпомагане” – Велико
Търново. За целта в сградата на ДСП е обособена приемна, разположена на удобно и
леснодостъпно място, с осигурен достъп за хора в инвалидни колички.
Към 31.12.2013 г. действащите досиета за МИПСПС в Дирекция „Социално
подпомагане” – Велико Търново са 7196. През 2013 година общия брой подадени молби
е 1444, по които са издадени 1913 заповеди за отпускане на целеви помощи за
снабдяване с медицински изделия, а именно:
- Протези за долни и горни крайници – 17 броя;
- Ортопедични обувки – 418 чф. за 209 лица;
- Ортези - на 1 лице;
- Протезни рула – 44 броя за 22 лица;
- Протезни чорапи – 264 броя за 22 лица;
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- Протективни чорапи – 132 броя за 22 лица;
- Обувки за протеза – 27 чф. за 27 лица;
- Слух. Апарати – очила, цифрови, джобни, програмируеми – на 286 лица;
- Слухови апарати за деца, учащи и студенти – 6 броя за 3 деца;
- Батерии за слухови апарати – 9640 броя за 482 лица и деца;
- Гръдни епитези – 65 броя за 65 лица;
- Перуки – на 35 лица;
- Очни протези – на 1 лице;
- Говорен апарат – на 3 лица;
- Патерици, бастуни, проходилки – 86 броя;
- Инвалидни колички – обикновени и акумулаторни – на 80 лица;
- Тоалетен стол и стол за баня /комбиниран/ - на 145 лица;
- Антидекубитален дюшек – на 50 лица;
- Антидекубитална възглавница – на 50 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 законоопределения срок от получаване на помощта, правоимащото лице представя в
Дирекция „Социално подпомагане” оригинали на фактура, фискална касова бележка и
приемо-предавателен протокол за закупеното изделие. Лицата, неизползвали целевата
помощ по предназначение възстановяват пълния размер на помощта и
законноустановената лихва.
През отчетният период са начислени 68 144,00 лева, отпуснати за осигурени
лица, а 413 843,00 лева, отпуснати на неосигурени лица и 18 828 лева за деца на обща
стойност 500 815 лева. Начислени са и средства на лицата, които са извършили
пътуване до друго населено място, във връзка със снабдяване с отпуснатите им
медицински изделия в размер на 490,10 лева. Обща сума на изплатените средства за
МИПСПС през 2013 г. е 501 305,10 лв.,което е с 125451,10 лв. повече от изплатените
средства през 2012 г.
Със заповед № РД01-780/10.11.2010 година на Директора на ДСП – В.
Търново е определена Комисия от социални работници в отдел „ХУСУ”, които са
ангажирани с извършване на ежемесечна проверка в домовете на произволно избрани
лица, във връзка със спазване на реда и условията при снабдяване с МИПСПС. От м.
януари 2013 г. до м. декември 2013 г. са посетени 80 лица, при които не са открити
нарушения. Констатациите са подробно описани в изготвен протокол за всяко едно
лице.
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, след извършени проверки в домовете на лицата са обжалвани 35
протокола на ЛКК пред ТЕЛК. През отчетния период ДСП – В. Търново няма
обжалвани ЕР на ТЕЛК.
Отчета по изпълнение на Плана за действие за 2013 година към Стратегия
за осигуряване на равни възможности за хора с увреждания в Община Велико
Търново 2012 г. - 2015 г. е изготвен с участие на всички ангажирани институции и
организации.
Настоящия документ е обсъден и приет от Обществения съвет за социално
подпомагане при Община Велико Търново.
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