
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – 2010 ГОДИНА КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

2008-2011 ГОДИНА 

 

 
Отговорни органи № Оперативни цели Дейности Срок 

Водеща 

институция 

Ангажирана 

институция 

Финансиране Очаквани 

резултати 

1. Осигуряване на 

достъп до цялата 

информация 

отнасяща се до 

правата на хората с 

увреждания, 

предлагани услуги и 

програми в 

достъпна за тях 

форма, чрез 

жестомимичен 

превод и др. 

Постоянен Дирекция 

“Социално 

подпомагане” 

Община Велико 

Търново; 

Дирекция “Бюро 

по труда” 

Дирекция 

“Социално 

подпомагане” 

„Регионален 

център по 

здравеопазване”

Велико Търново 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Повишаване на 

обществената 

информираност 

за правата на 

хората с 

увреждания и 

повишаване на 

обществената 

чувствителност 

към техните 

проблеми. 

І. Създаване на 

адаптирана към 

нуждите на хората 

с увреждания 

среда 

2. Осигуряване на 

специални 

транспортни услуги 

за деца и възрастни 

с увреждания, които 

не могат да ползват 

стандартни 

транспортни услуги. 

Постоянен Община 

Велико 

Търново 

Община Велико 

Търново; 

“ОДПГ”- ЕООД 

Велико Търново 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет  

2010 г. 

Улесняване на 

участието в 

обществения 

живот на хората 

с увреждания. 

ІІ. Промяна на 

модела на грижа 

за деца с 

1.Разширяване 

обхвата на 

предоставените 

Постоянен Община 

Велико 

Търново 

Община Велико 

Търново 

Дирекция 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Интегриране на 

децата със 

специални 



услуги, 

осигуряващи 

дневни грижи за 

деца с увреждания. 

“Социално 

подпомагане” 

Управител на 

„Дневен център 

за деца с 

увреждания” 

нужди в 

обществото. 

2. Осигуряване на 

подкрепяща среда 

за обучение и 

възпитание на 

децата със 

специални 

образователни 

потребности в 

общообразователни-

те училища и детски 

градини. 

Постоянен РИО на МОН 

– Велико 

Търново 

Община 

Велико 

Търново 

РИО на МОН – 

Велико Търново 

Община Велико 

Търново 

Дирекция 

“Социално 

подпомагане” 

 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети 

Гарантиране на 

конституцион-

ното право на 

всяко дете за 

образование. 

увреждания от 

настаняването им 

в специализирани 

институции към 

грижи в семейна 

среда. 

3. Предоставяне на 

услуги за родители 

на деца с 

увреждания с цел 

подкрепа за 

отглеждане на 

детето в 

семейството. 

Постоянен Община 

Велико 

Търново  

 

Дирекция 

“Социално 

подпомагане” 

Управители на 

„Дневен център 

за деца с 

увреждания”, 

ЦОП и ЦСРИ – 

град Велико 

Търново 

 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети 

Подкрепа на 

семействата на 

деца с 

увреждания и 

оказване помощ 

при 

отглеждането 

им. Превенция 

на 

изоставянето. 

ІІІ. 
 

 

 

Гарантиран 

достъп до 

качествено 

образование на 

1.Обхващане на 

всяко дете с 

увреждания в 

предучилищна и 

Постоянен РИО на МОН- 

Велико 

Търново; 

Община 

РИО на МОН - 

Велико 

Търново; 

Община Велико 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет за 

2010 г. на 

Гарантиране на 

конституцион-

ното право на 

всяко дете за 



училищна възраст в 

образователната 

система, с помощта 

на ресурсни 

центрове и ЕКПО 

/експертна комисия 

за педагогическа 

оценка/. 

Велико 

Търново 

Търново съответните 

институции. 

 

 

 

 

 

образование.  

 

 

 

 

хора с 

увреждания. 

 

 

 

2. Продължаване на 

индивидуалната 

форма  на обучение 

за придобиване на 

основно 

образование на 

потребители от  

социални услуги  

“Защитено 

жилище”– гр. 

Дебелец и с. 

Пчелище. 

Постоянен Община 

Велико 

Търново 

Община Велико 

Търново; 

ОУ “Д-р Петър 

Берон” – гр. 

Дебелец 

Управители на 

„Защитено 

жилище” – град 

Дебелец и с. 

Пчелище 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Придобиване на 

основно 

образование от 

потребителите 

на СУ  

“Защитено 

жилище”. 

ІV. Осигуряване на 

комплексна 

медицинска и 

социална 

рехабилитация, 

помощни 

средства, 

приспособления, 

съоръжения и 

медицински 

изделия. 

1. Създаване на 

механизъм за 

прецизирано 

оценяване на 

нуждите от 

медицински 

изделия, помощни 

средства, 

приспособления и 

съоръжения 

/МИПСПС/ и 

прилагане на 

Постоянен  Дирекция 

“Социално 

подпомагане” 

Дирекция 

“Социално 

подпомагане” 

„Регионален 

център по 

здравеопазване”

-Велико 

Търново 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Недопускане на 

неефективно 

отпускане на 

медицински 

изделия, 

помощни 

средства, 

приспособлени

я и съоръжения. 



индивидуализиран 

подход. 

2. Предоставяне на 

помощни средства, 

приспособления 

и/или съоръжения и 

медицински 

изделия. 

Постоянен  Дирекция 

“Социално 

подпомагане 

Дирекция 

“Социално 

подпомагане 

„Регионален 

център по 

здравеопазване”

Велико Търново 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Осигуряване на 

комплексна 

медицинска и 

социална 

рехабилитация 

на хората с 

увреждания. 

1. Повишаване на 

ефективността на 

програмите за 

заетост на 

национално и 

местно равнище, 

както и на 

насърчителните 

мерки за 

осигуряване на 

постоянна заетост за 

хората с 

увреждания на 

пазара на труда. 

Постоянен  Дирекция 

„Бюро по 

труда” 

Дирекция „Бюро 

по труда” 

Дирекция 

“Социално 

подпомагане” 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Осигуряване на 

постоянна 

заетост за 

хората с 

увреждания на 

пазара на труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разширяване 

възможностите за 

трудова заетост 

при хора с 
увреждания и 

включването им в 

различни 

програми за 

осигуряване на 

подходящи 

работни места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реализиране на 

одобрен проект за 

изграждане на 

ателиета за 

трудотерапия на 

потребителите към 

“Защитено 

жилище”, гр. 

Дебелец и 

Декември 

2010 г. 

Община 

Велико 

Търново 

Община Велико 

Търново 

Със средства 

от общинския 

бюджет 

Обучение и 

усвояване на 

професионални 

умения, 

съдействие за 

трудова 

реализация и 

постоянна 

трудова 



разкриване на 

защитено жилище.  

заетост. 

3. Продължаване 

действието по 

Национална 

програма за 

професионално 

обучение и заетост 

на хората с 

увреждания. 

Постоянен Дирекция 

“Бюро по 

труда”  

Велико 

Търново 

Дирекция 

“Социално 

подпомагане” – 

Велико Търново 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет по 

програмата 

през 2010 г. 

Повишаване на 

професионална

та 

квалификация и 

реинтеграция 

на пазара на 

труда. 

4. Повишаване 

ефикасността на 

приетите мерки за 

стимулиране на 

работодатели от 

обичайна и 

специализирана 

работна среда за 

наемане на хора с 

трайни увреждания. 

 

Постоянен Дирекция 

“Бюро по 

труда”  

Велико 

Търново 

Дирекция “Бюро 

по труда” – 

Велико 

Търново; 

Организации на 

и за хора с 

увреждания 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

програмата 

Привличане на 

работодатели и 

промяна в 

отношението 

към трудовата 

реализация на 

хората с 

увреждания. 

5. Стимулиране на 

самостоятелната 

стопанска дейност 

на хората с 

увреждания. 

 

Постоянен Дирекция 

“Бюро по 

труда”  

Велико 

Търново 

Дирекция “Бюро 

по труда” – 

Велико 

Търново; 

Организации на 

и за хора с 

увреждания 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Създаване на 

условия за 

трудова 

реализация на 

хората с 

увреждания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Изграждане на  

социално 

предприятие и 

обособяване на 

2010-2011 г. Община 

Велико 

Търново; 

НПО 

Община Велико 

Търново; 

НПО 

В рамките на 

средства по 

проект 

финансиран от 

Повишаване на 

социалните 

компетенции, 

трудовите и 



работилници  и 

ателиета за 

защитена заетост по 

проект 

“Работилница на 

мечтите” – шанс за 

защитена заетост и 

социално включване 

в общността. 

ОП РЧР професионални 

умения на 

хората с 

увреждания от 

специализирани

те институции и 

алтернативните 

услуги в 

общността. 

Създадени нови 

работни места  

и 

популяризация 

на социалното 

предприемачест

во. 

  7. Реализиране на 

проект “Ателие за 

пачуърк” по  

Оперативна 

Програма                  

“ Развитие на       

човешките ресурси” 

Проекта се 

реализира в 

периода  

2009 – 2011 

година 

 

Фондация 

“Милениум” 

град София 

Фондация 

“Милениум” 

град София; 

Община Велико 

Търново; 

ЧЧПГМС 

“Богоя”; 

Дирекция 

“Социално 

подпомагане”; 

Организации на 

и за хората с 

увреждания 

Оперативна 

програма 

“Развитие на 

човешките 

ресурси”  

Обща стойност 

на проекта 319 

182,59 лв. 

Осигуряване на 

защитена 

заетост на 

безработни 

хора с 

увреждания с 

цел 

подобряване на 

социално-

икономическия 

статус на 

лицата 



1. Продължаване 

реализацията на 

Проект “ Достоен 

живот за хората в 

неравностойно 

социално 

положение “ по 

Оперативна 

програма “ Развитие 

на човешките 

ресурси ““, Схема за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG 051 PO 001/ 5.2-

01 “Грижа за 

независим и достоен 

живот за хора с 

увреждания и 

самотноживеещи 

възрастни хора – 

услуги „Социален 

асистент” и 

„Домашен 

помощник” – фаза 2 

 

Проекта се 

реализира в 

периода 

2009 – 2010 

година 

 

Община 

Велико 

Търново       

Община Велико 

Търново       

Сдружение         

“ Център за 

социални и 

здравни грижи “       

Оперативна 

програма – 

“Развитие на 

човешките 

ресурси” 

Обща стойност 

на проекта 118 

951,82 лв.  

Осигуряване 

заетост на 20 

лица / 17 

домашни 

помощници и 3 

социални 

асистента / и 

предоставяне 

на социални 

услуги за лица 

и деца с 

увреждания  в 

семейна среда, 

както и самотно 

живеещи 

възрастни хора 

VІ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетно 

развитие на 

социалните 

услуги в 

общността. 

Развитие на 

алтернативни 

форми на услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продължаване 

реализацията на 

Проект “ Грижа за 

независим и достоен 

живот за хора с 

увреждания и 

Проекта се 

реализира в 

периода 

2009 – 2010 

година 

“Про медика 

здраве за 

всички 2006 

г.” 

“Про - медика 

здраве за всички 

2006 г.” 

Община Велико 

Търново       

Сдружение         

Оперативна 

програма – 

Развитие на 

човешките 

ресурси 

Обща стойност 

Осигуряване 

заетост на 

безработни 

лица и 

предоставяне 

на социални 



самотноживеещи 

възрастни хора “ по 

Оперативна 

програма “ Развитие 

на човешките 

ресурси ““, Схема за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG 051 PO 001/ 5.2-

01 “Грижа за 

независим и достоен 

живот за хора с 

увреждания и 

самотноживеещи 

възрастни хора – 

услуги „Социален 

асистент” и 

„Домашен 

помощник” – фаза 2 

“ Център за 

социални и 

здравни грижи “       

на проекта 116 

452, 94 лв. 

услуги за лица 

и деца с 

увреждания  в 

семейна среда, 

както и самотно 

живеещи 

възрастни хора 

3. Продължаване 

реализацията на 

Проект “ Грижа за 

достоен живот за 

хора с увреждания” 

по Оперативна 

програма “ Развитие 

на човешките 

ресурси ““, Схема за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

Проекта се 

реализира в 

периода 

2009 – 2010 

година 

 

Сдружение 

Регионален 

Работен Клуб 

“Инициативи 

и 

партньорства 

за хора с 

увреждания” 

– Северен 

Централен 

Планов Район 

Сдружение 

Регионален 

Работен Клуб 

“Инициативи и 

партньорства за 

хора с 

увреждания” – 

Северен 

Централен 

Планов Район 

Община Велико 

Търново       

Оперативна 

програма – 

Развитие на 

човешките 

ресурси 

Обща стойност 

на проекта 107 

513, 59 лв. 

Осигуряване 

заетост на 

безработни 

лица и 

предоставяне 

на социални 

услуги за лица 

и деца с 

увреждания  в 

семейна среда, 

както и самотно 

живеещи 



BG 051 PO 001/ 5.2-

01 “Грижа за 

независим и достоен 

живот за хора с 

увреждания и 

самотноживеещи 

възрастни хора – 

услуги „Социален 

асистент” и 

„Домашен 

помощник” – фаза 2 

Сдружение         

“Център за 

социални и 

здравни грижи “ 

възрастни хора 

4. Разкриване на 

“Дневен център” за 

възрастни хора с 

физически 

увреждания над 18 

години в с. Вонеща 

вода, с капацитет 25 

потребители 

м. май 

2010 година 

Община 

Велико 

Търново 

Община Велико 

Търново 

Фондация 

“Милениум” 

град София 

РД “СП” 

Д “СП” 

АСП 

Министерство 

но финансите 

 

Финансиране 

по стандарти 

за издръжка, 

определени с 

Решение на 

Министерски 

съвет 

№ 

937/08.12.200г. 

Община Велико 

Търново 

5. Участие с 

проекти пред 

донорски 

организации. 

 

 

Постоянен Община 

Велико 

Търново 

Управители на 

Домове за 

възрастни с 

умствена 

изостаналост; 

Община Велико 

Търново 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет за 

2010 г. 

Повишаване 

качеството на 

предоставяните 

социални 

услуги. 

VІІ. Осигуряване на 

равни 

1. Осигуряване на 

условия за участие 

Постоянен  Община 

Велико 

Управители на 

специализирани 

В рамките на 

утвърдения 

Интеграция в 

обществото 



на потребители на 

социални услуги в 

организирани 

параолимпийски 

игри „Спешъл 

олимпикс” за хора с 

увреждания. 

Търново институции бюджет чрез спортни 

изяви. 

2. Организиране на 

екскурзии и 

почивки за 

потребителите от 

специализирани 

институции. 

 

Постоянен Управители 

на 

специализира-

ни 

институции и  

на 

алтернативни 

социални 

услуги 

Управители на 

специализирани 

институции и  

на алтернативни 

социални услуги 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите  

Интеграция в 

обществото, 

чрез културни 

изяви и туризъм 

на хората с 

увреждания. 

възможности за 

спорт, отдих, 

туризъм и участие 
в културния 

живот. 

3. Организиране на 

благотворителни 

изложби – базари. 

Постоянен Управители 

на 

специализира-

ни 

институции и 

на 

алтернативни 

социални 

услуги 

Община Велико 

Търново 

Управители на 

специализирани 

институции и на 

алтернативни 

социални услуги 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите 

Интеграция в 

обществото, 

чрез културни 

изяви на хората 

с увреждания. 



VІІІ. Повишаване 

степента на 

информираност 

на обществото за 

проблемите и 

възможностите на 

хората с 
увреждания и 

проблемите и 

възможностите на 

хората с 
увреждания и 

промяна в 

обществените 

нагласи спрямо 

тях. 

1. Повишаване на 

обществената 

информираност за 

правата и 

интеграцията на 

хората с 

увреждания чрез 

провеждане на 

съвместни 

инициативи с медии 

и неправителствени 

организации. 

Постоянен  Община 

Велико 

Търново 

Община Велико 

Търново, 

Дирекция “Бюро 

по труда” – 

Велико Търново 

Дирекция 

“Социално 

подпомагане”- 

Велико Търново 

Управители на 

специализирани 

институции 

„Регионален 

център по 

здравеопазване”

-Велико 

Търново 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Повишаване на 

обществената 

информираност 

за правата на 

хората с 

увреждания и 

повишаване на 

обществената 

чувствителност 

към техните 

проблеми. 

1. Осигуряване на 

обмен на 

информация между 

институциите, 

отговорни за 

изпълнението на 

стратегията за 

осигуряване на 

равни възможности 

на хората с 

увреждания. 

Постоянен  Община 

Велико 

Търново 

Община Велико 

Търново 

Дирекция “СП”, 

Дирекция “Бюро 

по труда”, 

Организация на 

и за хората с 

увреждания, 

РЦЗ – Велико 

Търново, 

РИО на МОН – 

Велико Търново 

 

Не е 

необходимо 

Ефективно 

планиране на 

дейности, 

свързани със 

създаването на 

равни 

възможности за 

хората с 

увреждания в 

обществения 

живот. 

ІХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддържане на 

мониторингова 

система за 

наблюдение на 

броя, социално-

икономически и 

здравни 

характеристики 

на хора с трайни 

увреждания 

 

 

 

 2. Изготвяне на 

анализ за броя, 

Постоянен  Дирекция 

“Социално 

Дирекция 

“Социално 

В рамките на 

утвърдения 

Проследяване 

на броя 



социално-

икономически и 

здравни 

характеристики на 

хората с 

увреждания. 

подпомагане” подпомагане” бюджет социално 

икономически 

статус на 

хората с 

увреждания. 

 

 

 

 

Предложеният План за действие за 2010 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за 

хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 г. – 2011 г. е разгледан, обсъден и одобрен от 

представители на институции, ангажирани с проблемите на хората с увреждания, организации на и за хората 

с увреждания и неправителствени организации в Община Велико Търново, приет е на заседание на 

Обществен съвет за социално подпомагане при Община Велико Търново. Същият подлежи на допълване и 

промени в рамките на календарната 2010 г. 


